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Monumentale kerkgebouw van 
Westbroek wordt gerestaureerd

Op 6 maart 1457 werd door de Dominicaan Joost Borre, wijbisschop van Bourgondië, een kapel 
aan de Kerkdijk ingewijd. Al in 1467 werd begonnen met een grote Gotische baksteenkerk, 

die in 1481 werd afgebouwd. Het monumentale kerkgebouw van 
Westbroek (Kerkdijk 12) is dus al zo’n 540 jaar oud. 

In de 16e eeuw werd de kerk uitge-
breid met een monumentaal koor en 
een consistorie. In de twee kleine 
kapellen, die tegen de toren zijn 
aangebouwd, zijn de fresco’s uit de 
vroege 16e eeuw gerestaureerd in 
1992/1993. De thans uitgevoerde 
restauratie is dan ook niet de eerste 
die het kerkgebouw ondergaat. Het 
is wel voor het eerst dat een restau-
ratie werd uitgesteld vanwege de 
mogelijke aanwezigheid van een 
grootoorvleermuis.

Spits
Eeuwenlang heeft de kosterswoning 
achter de kerk als school gediend 
voor Westbroek en Achttienhoven. 
Kosters waren behalve koster, ook 
onderwijzer. In 1545 werden in het 
koor de ingewanden van graaf Wil-
lem van Rennenberg begraven. Zijn 
hart werd in Zuilen en zijn lichaam 
in de abdij van Oostbroek begraven. 
In het koor ligt ook het beeld van 
Boudewijn van Sterkenburg. Op de 
toren heeft tot 1723 een lantaarn, een 

klein koepeltje, gestaan dat in 1750 
is vervangen door een torenspits.

Grootoorvleermuis
Kerkrentmeester Willem Otten ver-
telt het nu met een glimlach, maar 
de grootoorvleermuis heeft toch 
voor wat hoofdbrekens gezorgd. 
Otten: ‘De noordzijde van het kerk-
dak is dringend toe aan een grote 
onderhoudsbeurt. De voorbereidin-
gen hiervoor zijn al jaren geleden 
opgestart en ook een groot deel van 

de benodigde middelen is bijeenge-
bracht. Onder meer een overheids-
subsidie met als voorwaarde, dat dit 
geld voor het eind van 2020 besteed 
zou zijn aan de restauratie. Toen dit 
voorjaar bleek dat er mogelijk een 
grootoorvleermuis in het kerkge-
bouw huisde kon er niet gestart wor-
den. Gelukkig kwam alsnog de ver-
gunning op tijd rond toen bleek dat 
wij de restauratie buiten het broed-
seizoen konden laten uitvoeren’. 

Giften
Otten vervolgt: ‘Van de benodigde 
290.000 euro is een groot deel opge-
bracht door de kerkelijke gemeente 
middels collecten, actiedagen, gif-
ten, enz. Maar dus ook deels door 

een rijkssubsidie, die alleen be-
nut kon worden als alles voor het 
eind van 2020 klaar zou zijn. Eind 
september zijn we aan de slag ge-
gaan met gespecialiseerde aanne-
mers en we hopen in februari dit 
deel van de restauratie afgerond 
te kunnen hebben’. De eeuwen-
oude kerk van Westbroek heeft 
dan weer gedeeltelijk een nieuw 
leiendak, maar ook is de houtcon-
structie van het dak waar nodig 
vervangen. Er is dan wat metsel- 

en voegwerk hersteld en de ramen 
van de consistorie zijn aangepakt. 

Samen
Zo’n grote klus vraagt veel voorbe-
reiding. Otten: ‘Dat was samen met 
mijn collega kerkrentmeesters Van 
Vliet en De Bree best een uitdaging. 
Maar met ieders specialisme is het 
gelukt. Goede keuzes zijn belang-
rijk omdat het kerkgebouw natuur-
lijk zorgvuldig gerestaureerd moet 
worden, maar ook omdat het geld 
maar één keer uitgegeven kan wor-
den. Gelukkig hebben we hulp van 
deskundige vrijwilligers uit de ker-
kelijke gemeente die hun expertise 
in bouwvoorbereiding en -begelei-
ding graag inzetten. Maar ook voor 

hand- en spandiensten kunnen we 
een beroep doen op een grote groep 
gemeenteleden die een klusje willen 
klaren, zoals bijvoorbeeld wat extra 
schoonmaken’. 

Prijzig
Daarna begint het volgende traject 
alweer. Met z’n oud gebouw is er 
steeds weer wat anders te doen. 
‘Dat is nog best een uitdaging’, 
geeft Otten aan. ‘De kosten voor 
het onderhoud nemen toe omdat je 
precies gehouden wordt aan de re-
gels die gelden voor monumenten. 
Restauratiewerk aan monumenten 
is prijzig. De kerkleden zijn be-
gaan met het gebouw en hebben 

ruim bijgedragen om het ook deze 
keer weer mogelijk te maken. Die 
draagkracht kent wel zijn grenzen. 
Gelukkig zijn er ook daarbuiten 
gulle gevers die geld over hebben 
voor het behoud van dit bepalende 
dorpsgezicht’. Die betrokkenheid 
blijft ook nodig volgens Otten: ‘We 
praten hier over de huidige restau-
ratie, maar voor het werven van 
fondsen moeten we alweer voor-
uitkijken. We houden ons dan ook 
zeer aanbevolen bij eenieder die 
net als wij dit historische gebouw 
voor Westbroek in stand wil hou-
den’. (Kijk voor meer informatie op 
www.hervormdwestbroek.nl) 
   (Jan Hennipman)

De restauratie van het dak is eind september begonnen en wordt naar 
verwachting in februari afgerond.

Sint op de tractor

In navolging van de duizenden boeren die recent deze gemeente per 
tractor bezochten. kwam Sinterklaas afgelopen zaterdag op een heuse 
John Deere aan op het Emmaplein. (foto Aneo Mario Koning) Meer 
over de intocht van Sinterklaas op pag. 19.

Eeuwenlang heeft de kosterswoning achter de kerk als school gediend voor Westbroek en Achttienhoven. [uit 
het digitale archief van Rienk Miedema]

Zie de special op  pagina 11 t/m 16
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Bilthoven
Pr. Centrumkerk

01/12 • 10.30u - Mevr. ds. M.T. Cevaal- 
Erbrink 

Pr. Gem. Zuiderkapel
01/12 • 09.30u en 18.30u - Ds. J.P. 
Nap. In ochtenddienst Viering en 
in avonddienst dankzegging en 

nabetrachting Heilig Avondmaal.

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
01/12 • 10.30u - Dienst met ds. Pieter 

Lootsma

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

01/12 • 10.00u - spreker Jan Blokker

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
01/12 • 10.30u - Voorgangers mevr. J. 

Mourits en de heer M. Meijer

Ger. Kerk (wijkgemeente 
d’Amandelboom)

01/12 • 10.15u - Ds. D.F. Ensing
01/12 • 16.30u - Ds. P. Boonstra 

(beeldverbinding) 

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

01/12 • 10.00u - Ds. W.G. v. d. Top, 
Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal 

01/12 • 19.00u - Ds. D. Meijvogel  

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk 

01/12 • 10.00u - Ds. G. M. Landman

R.K. St. Michaelkerk
01/12 • 10.30 uur - Communieviering: 
Voorgangers J. Vroom en J. van Gaans 

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
01/12 • 10.00u - Spreker Bart 
Doornenweerd, Viering Heilig 

Avondmaal

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
01/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

01/12 • 10.00u - Ds. J. den Boer
01/12 • 18.30u - Kandidaat G.M. Bosker

Onderwegkerk Blauwkapel
Vanaf zondag 1 december (Adventstijd) 

zijn er op zondagen muzikale 
adventsvieringen om 10.30 uur.

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

01/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema
 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

01/12 • 10.00u - Prop. G.A. van Ginkel
01/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruijmer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

01/12 • 10.00u en 18.30u - Ds. W.J. op 
’t Hof

In ochtenddienst voorbereiding Viering 
Heilig Avondmaal

PKN - Ontmoetingskerk
01/12 • 09.30u - Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk
01/12 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

01/12 • 10.00u - Ds. T.A. Viezee 
01/12 • 18.30u - Ds. A.J. Krol

PKN - Herv. Kerk
01/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

01/12 • 18.30u - Ds. A.T. van Blijderveen 

Oud papier
Westbroek
Zaterdag 30 november wordt 
oud papier opgehaald. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het oude pa-
pier vóór 7.30 uur aan de weg op 
of de daarvoor bestemde plaatsen 
te zetten. Inwoners van de nieuw-
bouw worden verzocht ook de 
container op de vertrouwde plek 
neer te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 30 november wordt 
door de muziekvereniging Kunst 
& Genoegen weer oud papier in-
gezameld. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om de papiercontainers en/of 
het goed gebundelde papier voor 
8.00 uur aan de weg te zetten. 
Heel prettig voor de papieropha-
lers is als u  de handgreep van de 
kliko naar de straat wilt zetten.

Ik help u graag bij 
een goed afscheid
op de begraafplaats of in het crematorium van úw keuze zoals 

bijvoorbeeld Den en Rust, Daelwijck, Rusthof of Noorderveld.

Ik verzorg alle verzekeringen voor u. U mag mij altijd bellen op 

06 1027 5585. Ook voor een vrijblijvend gesprek. 

Koop Geersing | uitvaartzorg

& Geersing

Zangers gezocht

Voor de kerstnachtdienst op 24 
december in de Ontmoetings-
kerk in Maartensdijk wordt 
een eenmalig zangkoor samen-
gesteld o.l.v. dirigent-cantrix 
Ellis Dijkstra. Oefenavonden 
op maandag 2, 9, 16 en 23 
december (van 18.45 - 20.00 
uur). Aanmelden kan bij Jan 
Grootendorst; tel. 0346 212904 
of djoekedirkjan@casema.nl 

Tekenen en schilderen

Binnenkort start er een nieu-
we serie van 10 lessen voor 
zowel beginners als gevor-
derden. Ieder wordt op eigen 
niveau persoonlijk begeleid in 
de ontdekking van materialen 
en mogelijkheden. Ook wordt 
er groepsgewijs aan oefeningen 
gewerkt en er worden thema’s 
gebruikt als aanleiding voor een 
werkstuk. Start nieuwe serie: 
woensdagavond 15 januari, 
maar nu al instappen is ook 
mogelijk. Tijd: 19.30 t/m 21.30 
uur. Plaats: Crearuimte Service-
centrum Mens De Bilt, Prof. 
Dr. P.J.W. Debijeweg 1, De 
Bilt. Meer info of aanmelden 
w.vanpoelgeest@mensdebilt.nl 
of tel. 06 47296337.

Kantelcursus

Kantel gaat van start met een 
cultureel programma georgani-

seerd door Atelier Totem en 
KunstenHuis voor mensen met 
een psychische kwetsbaarheid 
die een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken om nieuwe stap-
pen te zetten in hun leven.
Begin december start Kantel 
met het werven en selecteren 
van cursisten en vrijwilligers. 
Zes weken later kunnen de eer-
ste cursussen plaatsvinden. Het 
gehele traject duurt ongeveer 
een half jaar. Aanmelden via 
e-mail  gaat heel makkelijk 
door een mailtje te sturen aan 
Willeke Colenbrander van het 
KunstenHuis willeke@kunsten-
huis.nl en via telefoonnummer 
06 11168409.

Wlk&Talk gaat verhuizen

Sinds de zomer is De Bibliotheek 
in Bilthoven, in samenwerking 
met Mens De Bilt, gestart met 
het organiseren van maandelijkse 
koffiepauzes voor mensen die op 
zoek zijn naar (ander) werk. Vol-
gend jaar wordt hiermee doorge-
gaan, maar voortaan vindt Walk 
& Talk plaats op de tweede maan-
dag van de maand vanaf januari 
iedere even maand bij Mens De 
Bilt, Prof. Dr. H. Kammerlingh 
Onnesweg 14, De Bilt en iedere 
oneven maand bij Bibliotheek 
Idea, Planetenplein 2, Bilthoven 
vanaf 13 januari 2020, van 9.00 
tot 11.00 uur. Meer informatie en 
aanmelden (niet verplicht): www.
ideacultuur.nl/Walk&Talk 

Leger des Heils collecteert in 
De Bilt

Vrijwilligers van het Leger des 
Heils gaan van 25 tot en met 30 
november langs de deuren met de 
collectebus. De opbrengst van de 
jaarlijkse deur-tot-deurcollecte is 

bestemd voor lokale activiteiten 
waarmee het Leger des Heils 
sociale uitsluiting en eenzaam-
heid bestrijdt.

Amnesty in de bibliotheek

Op zaterdag 30 november staat 
Amnesty International van 11.00 
tot 12.30 uur met een stand in de 
openbare bibliotheek van Bilt-
hoven. Daar kunt u uw hand-
tekening zetten onder petities 
waarmee Amnesty bij regeringen 
aandacht vraagt voor gevange-
nen waarvan de mensenrechten 
geschonden worden.

Open kerk 

De Centrumkerk, Julianalaan 
Bilthoven is in de Advents-
tijd op zaterdag 30 november 
open van 11.00 tot 14.00 uur. 
Er is mogelijkheid voor een 
gesprekje, het branden van een 
kaarsje, of om stil te luisteren 
naar muziek.

Vera Marijt Trio in  
Schutsmantel

Op zondag 1 december 2019 
geeft het ensemble Vera Marijt 
Trio een optreden in zorgcen-
trum Schutsmantel (Gregorius-
laan 35 in Bilthoven). Het con-
cert begint om 15.00 uur. Toe-
gang is gratis. Vanaf 14.30 uur 
wordt koffie en thee geschon-
ken. Het programma duurt één 
uur, zonder pauze. 

Internationale Pianoserie

Op zondag 1 december om 
15.00 uur geeft de Engelse pia-
nist Sam Armstrong een con-
cert in Theater Het Lichtruim. 
Het is het derde recital in de 
Internationale Pianoserie in dit 
Biltse theater. Sam Armstrong 
speelt deze middag Robert 
Schumanns Bunte Blätter opus 
99 en Pianosonate nr. 18, D 894 
(opus 78) van Franz Schubert. 
Theater Het Lichtruim is te vin-
den aan het Planetenplein 2 in 
Bilthoven.  Voor meer informa-
tie en het bestellen van kaarten: 
www.theaterhetlichtruim.nl. 

Koffieconcert

Zondag 1 december verzorgen 
violiste Emma Roijackers en 
de pianist Caspas Vos een kof-
fieconcert in Huize Gaudeamus 
om 12.00 uur. Zij zullen com-
posities uitvoeren van Ludwig 
van Beethoven (Frühlingssona-
te), Claude Debussy en Sergei 
Prokofiev. Plaatsen reserveren: 
concerten.huizegaudeamus@
gmail.com. 

Wereld 
Aids-dag

Elke vijf minuten
sterft ergens ter 

wereld een ouder 
of een kind aan aids.

 
 Een december

Wereld Aids Dag
 

Neem een land als Nederland.
Zet vier miljoen over de grens.
Vermaak de rest tot kinderen

en kleur ze allemaal in.
 

Pak het jaar bij het begin en
streep het dagelijks af. Opdat

de bomen groenen tot het blad.
Wij zijn pas bij een kwart.

 
De zomer stelt de telling uit.

Water verzacht even, vervangt
gespuis en juicht. De helft

van alle kinderen zwemt nog.
 

De wind graait gretig en vergrijpt
zich grondiger aan zwaksten.
Naar schatting zijn er op de 

honderd nog vijfentwintig thuis.
 

Vier dan nog even gauw dat
weer een kind geboren is

met ditmaal eeuwig leven.
 

Want op de dag van een en
dertig dan is er niemand meer.

Het laatste kwart is op.
 

Inge Gorris.

Informatieavond 
Zonnepanelen

Energiecoöperatie BENG! organiseert  informatieavonden over zon-
nepanelen voor inwoners van gemeente De Bilt. De eerstvolgende 
huiskamerbijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 3 december 
in De Bilt onder leiding van een onafhankelijk deskundige. Op de 
informatieavond kun je al jouw vragen kwijt over zonnepanelen op 
het eigen dak. 

Aanmelden via info@beng2030.nl. Je ontvangt bericht over tijd en 
plaats, er zijn geen kosten aan verbonden. Neem de energierekening 
mee om inzicht te krijgen in het verbruik. 

Deze infoavonden worden (bijna) maandelijks gehouden, meer infor-
matie in de agenda op www.beng2030.nl. 

Rouwcafé
Voor veel mensen is de maand 
december een beladen maand 
omdat je alleen achter geble-
ven bent na het verlies van je 
dierbare. In het Rouwcafé wil 
Annemarie Dix daar graag 
met anderen bij stil staan. Een 
uur waarin verhalen gedeeld 
worden en zelf gekozen mu-
ziek gehoord kan worden en 
waar ieder mag zijn zoals het 
op dat moment is. 

Iedereen is van harte uitgeno-
digd om aan tafel mee te praten 
op woensdag 4 december om 
19.00 uur in de Zaal van Service-
centrum De Bilt, Prof Dr. P.J.W. 
Debeijeweg 1 in De Bilt. Vooraf 
aanmelden via w.vanpoelgeest@
mensdebilt.nl-of  06-47296337. 
Deelname is gratis. Het Rouw-
café is er iedere eerste woensdag 
van de maand
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Bloemenhulde bij Kruis op de Berg
door Henk van de Bunt

Op 20 november heeft burgemeester Sjoerd Potters namens de gemeente De Bilt en Leo van 
Vlodorp namens de Historische Kring D’Oude School een bloemenhulde gebracht bij het 

monument ‘het kruis op de berg’ op de grens van Rhenen/Veenendaal.

In De Vierklank van 13 novem-
ber werd een bericht hierover ge-
plaatst; op die plaats zijn op 20 
november 1944 zes mannen stand-
rechtelijk door de Duitse bezetter 
gefusilleerd. Pieter ter Beek en 
Philip de Leeuw (verzetshelden 
uit Bilthoven) bevonden zich te 
midden van hen. Beiden waren 
gevangen genomen na de mis-
lukte aanslag op de spoorlijn van 
Utrecht-Amersfoort ter hoogte van 
Groenekan. Zij werden als ‘Todes-
kandidaten’ bestemd om in geval 
van een represaillemaatregel te 
worden gefusilleerd. Dit was in de 
vroege ochtend van de 20e novem-
ber 1944 ook het geval. 

Ichthus-College
Jaarlijks worden op die dag op 
het Ichthus-College te Veenendaal 
gastlessen gegeven door nabestaan-
den van degenen die bij de fusillade 
het leven lieten en personen die in 
Veenendaal ondergedoken zaten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Zo verzorgden Pauline Broekema 
(schrijver van het boek Het Bo-
schhuis uit Bilthoven, een kroniek 
van de familie Ter Beek en volle 
nicht van Pieter ter Beek), en oud-
wethouder van De Bilt Karel Bee-
semer (als Kareltje ondergedoken 
in Veenendaal) dergelijke lessen. 
Op het College was ook een ten-
toonstelling ‘Waarom schrijf je me 

niet? Post uit de vergetelheid’. De 
expositie vertelt de verhalen van 
vier gevangenen in de concentra-
tiekampen. Commissaris van de 
Koning van Utrecht Hans Oosters 
verzorgde met een toespraak de 
opening daarvan.

Herdenking
Jaarlijks wordt ook op die dag bij 
het monument een herdenking ge-
organiseerd en dit jaar was daar 
ook voor het eerst na 75 jaar een 
vertegenwoordiging uit De Bilt bij; 
burgemeester, Sjoerd Potters en 
Leo van Vlodorp (oud-voorzitter 
van de Historische Kring) brachten 
een bloemenhulde. De plechtigheid 
werd opgeluisterd door een groep 
koperblazers. Veteranen verzorg-
den de erewacht. De groep van 
ruim 100 aanwezigen bestond uit 
nabestaanden van de slachtoffers 
van de fusillade, leerlingen van een 
klas van meerdere scholen en in het 
bijzonder van het Ichthus-college. 
Geschiedenisdocent Constant van 
den Heuvel is de motor achter de 
herdenkingen. 

Gebed
Naast burgemeester Sjoerd Potters 
brachten Commissaris van de Ko-
ning Hans Oosters, de burgemees-
ters van Rhenen van der Pas, de 
locoburgemeester van Veenendaal 
Marco Verloop en de oud-burge-
meester van Veenendaal Kolff eer-
betoon aan de gevallenen. Leerlin-

gen van het Ichthus-college droegen 
een gedicht voor, zongen een psalm 
en door allen werd tenslotte het 
Wilhelmus gezonden, waarbij de 
vlag in top werd gehesen. Tijdens 
de plechtigheid vertelde Pauline 
Broekema hoe Pieter ter Beek door 
haar moeder gekend was en bewon-
derde zijn inzet. Oud-burgemeester 
Kolff las de brief voor die hij van 
mevrouw Betty Bausch-Polak, de 
echtgenote van Philip de Leeuw, 
had ontvangen. Om gezondheids-
redenen kon deze 100-jarige niet 
meer naar Nederland komen. Dit 
betreurde zij zeer. Ter afsluiting 
van de plechtigheid sprak Rabbijn 
Shmuel Katz de Kaddisj (het gebed 
voor de doden) uit zowel in het He-
breeuws als ook in het Nederlands.

Monument bij Jagtlust
In De Vierklank van 13 november 
werd gemeld dat de naam van Philip 
de Leeuw ontbreekt op het Verzets-
herdenkingsmonument bij Jagtlust. 
Leo van Vlodorp, kwam hier achter 
en ging op onderzoek uit. Met hem 
kwam de huidige voorzitter, Paul 
Meuwese, tot de conclusie dat zijn 
naam ten onrechte niet op de sokkel 
van het monument tussen zijn ka-
meraden was vermeld. Namens de 
Historische Kring D’Oude School 
loopt een verzoek om ook de naam 
van Philip de Leeuw te laten ver-
melden. Sinds vrijdag 22 november 
wordt Philip - zijn roepnaam was 
Flip - herdacht als verzetsheld op 
de website van het Online Museum. 
Zie www.onlinemuseumdebilt.nl

V.l.n.r. Leo van Vlodorp, burgemeester Sjoerd Potters, oud-burgemeester 
Wouter Kolff, burgemeester  Hans van der Pas en de locoburgemeester 
Marco Verloop. (foto Donald Noorhoff)

De namen van Pieter ter Beek en Philip de Leeuw (verzetshelden uit 
Bilthoven) staan op het Veenendaalse monument vermeld. (foto Donald 
Noorhoff)

Nieuwe eettafel voor 
Hospice Demeter

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 12 november kregen pati-
enten van Hospice Demeter in De 
Bilt een mooie, houten eettafel na-
mens het bedrijf van één van de vrij-
willigers binnen het hospice. Tijdens 
het jubileumfeest en zijn afscheid 
van P&O Partners vroeg oprichter 
Michiel Koning een donatie voor 
Demeter. Hij ontving uiteindelijk 
een flink bedrag en schonk “zijn” 

hopice een mooi en nuttig cadeau. 

Michiel Koning uit Bilthoven werkt 
sinds drie jaar als vrijwiilger in 
Hospice Demeter in De Bilt. Iedere 
maandagavond, één dagdeel per 
week, is hij daar te vinden tussen de 
patiënten, mensen in de eindfase van 
hun leven. ‘Behalve in mijn werk 
als HR-professional wil ik ook in 

mijn vrije tijd iets zinnigs doen voor 
mijn medemens’, vertelt Koning. 
‘Het menselijk contact is voor mij 
belangrijk, verbinding aangaan met 
hen. Dat vind ik ook terug bij de pa-
tiënten en hun familie in Demeter’.

Puur
Elke maandagavond eet Koning 
met hen, die daartoe fysiek nog in 

Tijdens zijn afscheid van P&O partners haalde Michiel Koning (l) een mooi bedrag op.

staat zijn. Koning: ‘Het is mooi dat 
aan deze eettafel alle mensen, in de 
eindfase van hun leven, weer ge-
lijk zijn, geen decorum meer nodig 
is. Ieder draagt op zijn/ haar ma-
nier nog bij aan het tafelgesprek, 
zonder opsmuk, puur, zonder on-
derscheid te maken, met alle be-
perkingen die zij hebben en met 
respect voor de ander’. 
Koning vindt veel voldoening als 
vrijwilliger in het hospice. Naast 
“tafelheer” ondersteunt hij het vas-
te personeel en is hij gastheer voor 
familie van de patiënten. ‘Mijn 
taken zijn divers’, legt Koning 
uit. ‘Wandelen met de patiënten, 
de tafel afruimen, mensen op hun 
gemak stellen, alles hoort erbij, 
facilitair en ondersteunend. Verder 
hebben wij hier ook vele andere 
vrijwilligers, zoals in de zorg, koks 
en voor in de tuin’. 

Vrijwilligers welkom
Behalve verpleegkundigen en an-
dere professionele teams werken 
in Demeter ook vele vrijwilligers, 
maar niet iedereen kan zomaar 
vrijwilliger worden. Na een eerste 
kennismakingsgesprek volgt een 
interne training. Vrijwilligerswerk 
bij een hospice is immers niet zo-
maar iets. ‘Je komt hier niet alleen 
voor jezelf’, legt Mariëlle Pick-
kers, coördinator van de hospitali-
ty-vrijwilligers uit. ‘Maar je geeft 
vooral. Als basis voor het werken 
binnen Demeter bieden wij een 
Kennis en Kunde-introductiepro-
gramma aan rond diverse thema’s, 
zoals spirituele zorg, gastvrijheids-

training, respectvol communiceren 
en zorgvaardigheidstraining. Als 
vrijwilligers deze training hebben 
afgerond, begint de inwerkperi-
ode’. 
De vrijwilligers en professionals 
werken samen aan een optimale 
begeleiding en sfeer in de zorg 
rond het levenseinde. Binnen De-
meter zijn diverse functies waar-
binnen vrijwilligers werkzaam zijn 
bij de ondersteuning van patiënten 
en hun naasten. Tuinvrijwilligers, 
nachtvrijwilligers, zorgvrijwil-
ligers, hospitality vrijwilligers, 
kookvrijwilligers en administra-
tievrijwilligers zijn altijd welkom. 
Op de website van Hospice Deme-
ter zijn de diverse vrijwilligers-
functies in te zien. 
Voor meer informatie: 
www.hospicedemeter.nl
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Kipschnitzels

Filetrollade 500
GRAM 5.50

500
GRAM 9.98

Varkenshaassleetje 
met ui of brie 

Australische sucade 

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 28 november
t/m woensdag 4 december

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.48   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.48
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.48

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Runderrollade 
Runderrookvlees
Cervelaatworst 

Huisgemaakte eiersalade
Bieslookroomkaas
Filet Americain

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

STOMPETOREN 
BELEGEN 

UTREGSE 
'OUDE GRACHT' KAAS

500
GRAM 6.50

250
GRAM 3.98 CASHEWNOOTJES

250
GRAM 4.98

250
GRAM 3.98

500
GRAM 6.49

Lekker voor het weekend

Carpacciorolletje
gevuld met Parmezaanse kaas, 
rucola en pijnboompitjes

PULLED PORK 
BROODJES 

GEHAKTBROODJES 3
VOOR 5.-

100
GRAM 2.25

100
GRAM 2.49

HUISMIX 
gezouten en ongezouten2

VOOR 7.- 

Alle vlugklaar
zoals slavinken, rundervinken, 
hamburgers en verse worstjes

4 + 1
GRATIS1

KILO 9.98

KLEINE 
VARKENSHAASJES 

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 november.

U bent van harte welkom 
tijdens de presentatie 
van ons

Kerst - Keuze Diner
Graag nodigen wij u uit op 
vrijdag 29 (19.30-22.00 u) en
zaterdag 30 november 

(11.00-15.00 u) 

Kom kijken 
en proeven...!!!

Volop lekkers voor het 
heerlijk avondje...
o.a. Marsepein, Pepernoten,
div. Speculaas producten, 
Borstplaat, onze hand-
gemaakte Chocoladeletters, 

Sint Nicolaas Taart en nog 
veel meer lekkers...!!!

Spaghetti Carbonara
Spaghetti Bolognese  

€ 5,95
Per portie

Gesneden
Spitskool

€ 0,99
Zak 400 gram

Hollandse
Goudreinetten Appels

€ 1,25
Heel kilo

Desem
Spelt brood
Nu € 2,99
NIEUW!!   Breekbrood
Kom vrijdag en 
zaterdag proeven..!!
Ook ons FEESTBROOD 

is er weer..!

Alle rauwkostsalades 
en stamppotten

Per 100 gram € 0,90

De allerlekkerste
Zoete en sappige

Mandarijnen 
Nu ook weer 
verkrijgbaar in 
kistjes van 2,3 kilo

Vers gesneden
Soepgroenten
Grof of fijn
Zak 250 gram  € 0,99
Hollandse...Conference 
Handperen
Heel kilo  € 1,49

02
12

03
12

04
12

Alleen donderdag

Van onze patissier

Wild Goulash 
met garnituur  

€ 1,75
100 gram

Pasta  
met truffel en paddestoelen

€ 2,49
100 gram

- NIEUW -
Gerookte Knolselderijsoep
Kom proeven

€ 3,95
1/2 literVan onze bakker

Vers van de traiteur
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Theater in ’t Groen 
zoekt nieuwe spelers

Afgelopen zomer nog speelden ze een week lang hun succesvolle voorstelling ‘Mariecken uit 
Nijmegen’ op het terrein van het Utrecht Science Park Bilthoven. In de afgelopen 12 jaar 

maakte St. Theater in ’t Groen naam met groot- en kleinschalige theatervoorstellingen 
op onverwachte, spannende, intrigerende locaties in en buiten Groenekan. 

Een waterliniefort, een paardenstal, 
een landhuis, een kas… de meest 
uiteenlopende plekken werden 
omgetoverd tot theater, waar het 
publiek werd verrast met grappige, 
ontroerende, spectaculaire en mu-
zikale toneelvoorstellingen. Voor 
haar komende zomervoorstelling in 
2020 heeft Theater in ’t Groen plek 
voor nieuwe spelers.

Thuisbasis
‘In principe is iedereen welkom die 
gemotiveerd en betrokken is’, aldus 
artistiek leider Timon Blok. ‘Wel 
zijn we voor de komende voorstel-
ling speciaal op zoek naar spelers 
uit Groenekan zelf. Daar liggen 
onze wortels, onze thuisbasis. Het 
betekent echter niet dat spelers uit 
de rest van de gemeente niet wel-
kom zijn. En vooral jongere spelers 
zijn van harte welkom’. 

Kern
Na de grootschalige voorstelling 
‘Mariecken uit Nijmegen’, met 
tientallen medewerkers voor en 
achter de schermen, is het nu tijd 
om het even wat rustiger aan te 
doen. De komende zomervoorstel-
ling wordt kleiner, en intiemer. 
‘Juist die afwisseling is zo leuk’, 
aldus Timon. ‘Met grote stukken 
als ‘Mariecken’ of ‘Don Quichot’ 
kunnen we echt uitpakken. Licht, 
geluid, spektakel: natuurlijk zonder 
daarbij de inhoud te vergeten. Het 
verhaal is uiteindelijk de kern van 
de voorstelling. Maar met de klei-

nere voorstellingen heb je een an-
dere band met het publiek. Mensen 
zitten er met hun neus bovenop, en 
dat maakt het weer heel anders.’
De komende zomervoorstelling zal 
bestaan uit meerdere eenakters, die 
gezamenlijk één voorstelling vor-
men. Blok: ‘Over de precieze stuk-
ken zijn we nog aan het nadenken. 
Maar wel weten we dat de vaste 
Theater in ’t Groen-elementen 
zeker zullen terugkomen: op een 
laagdrempelige, toegankelijke ma-
nier mooie, betekenisvolle verhalen 
vertellen, met gebruik van muziek, 
en op een onverwachte locatie.’

Repeteren
Vanaf januari wordt er één avond 
in de week gerepeteerd, in de ei-
gen repetitiestudio van THIG. De 
voorstellingen staan gepland medio 
juni 2020. ‘De eerste weken wordt 

er meestal samen gerepeteerd, zo-
dat spelers en regisseurs aan elkaar 
kunnen wennen. Daarna gaan we 
in twee groepen elk aan de eigen 
voorstelling werken: een inten-
sieve, spannende, uitdagende pe-
riode. Het is bijzonder om te zien 
hoe er binnen de kortste keren een 
hechte groep ontstaat, waarbij meer 
en minder ervaren spelers samen 
één geheel vormen. En dat is ook 
één van onze kerndoelen: theater 
gebruiken om de sociale cohesie 
in een gemeenschap te vergroten. 
Maar ook om aan het eind van de 
rit een sprankelende, prachtige 
voorstelling te laten zien.’
Voor een beeld van Theater in ’t 
Groen, kijk op de website www.
theaterinhetgroen.nl Aanmelden 
kan via info@theaterinhetgroen.nl 
en informatie kan worden verkre-
gen via 06 51604554. 

Beeld uit de voorstelling ‘Mariecken uit Nijmegen’. (foto: Wilma Witkamp/
USPB)

Nostalgie bij Westbroek Ontmoet
Op dinsdag 3 december wordt in het kader van Westbroek Ontmoet een bijzondere bijeenkomst 

gehouden met als titel: ‘Nostalgie-middag’. Op deze middag wordt er terug gekeken naar vroegere 
tijden. Henk van der Feest zal een presentatie houden over allerlei zaken uit de ‘goeie ouwe tijd’, 
met als inspiratie de boeken van Annegreet van Bergen: ‘Gouden Jaren’ en ‘Het Goede Leven’.

Als rode lijn bij de gesprekken op 
die middag wordt aan iedereen ge-
vraagd iets mee te brengen. Dat 
kan een gebruiksvoorwerp zijn 
of gereedschap uit uw eigen om-
geving of uit die van uw (groot) 
ouders. Gebruiken zijn veranderd 
en voorwerpen overbodig gewor-
den, maar ze hebben allemaal een 
geschiedenis om niet te vergeten. 
Misschien hebt u een foto van een 
gebeurtenis van toen om herinne-
ringen mee op te halen. Zoals van 
de eerste auto in de familie, een 
bijzonder dagje uit, kleding van 

toen of zomaar de inrichting van 
uw huiskamer, anders dan nu.

Verhalen
U kunt ook een verhaal meene-
men over jeugdherinneringen, uw 
eerste werk, de levensomstandig-
heden van toen. Het zou kunnen 
dat u met een (oud) muziekin-
strument een lied uit uw jeugd 
ten gehore brengt. Zoals: ‘De 
wereld draait voor mens en dier. 
En ieder draait op zijn manier…’  

Het wordt vast heel gezellig en 
onderhoudend, dus er wordt op 
een grote opkomst gerekend. 3 
December van 14.30 – 16.30 uur. 
in Het Dorpshuis van Westbroek, 
Prinses Christinastraat 2. Kosten 
zijn 3,50 euro, inclusief koffie of 
thee. Wanneer u wél wilt komen, 
maar niet weet hoe, kan vervoer 
geregeld worden via de fami-
lie Kalisvaart, tel: 0346-281181. 
Ook wanneer u niet in Westbroek 
woont, bent u van harte welkom.

Wie kan zich nog spannende 
verhalen bij een knijpkat herinneren.

Nostalgie ten top. Wie heeft er in zo’n scootmobiel gezeten.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
‘Het valt mij steeds mee op, dat veel weggebruikers niet de moeite ne-
men om bij slecht weer hun voertuig te verlichten. Zeker in deze don-
kere maanden is daardoor de kans op ongelukken groter. Bovendien is 
het verkeer de laatste jaren flink toegenomen en daarmee de kans op 
ongelukken.

Fietsende jongeren beseffen blijkbaar niet dat men hen zonder verlich-
ting pas op het laatste moment opmerkt en dat een automobilist soms 
niet meer kan uitwijken of stoppen zonder schade aan te richten, zoals 
mij in het voorjaar is gebeurd. De fietsende jongen reed door en ver-
dween uit het zicht. Het betrof in mijn geval slechts materiële schade 
maar het kan natuurlijk veel erger. Je zult door die onverwachte ma-
noeuvre maar een kind aanrijden. 

Ook automobilisten bezondigen zich hieraan en ontsteken pas hun ver-
lichting als het bijna helemaal donker is. Ook vindt men dat men pas 
op regenachtige of sombere dagen verlichting hoeft te gebruiken. En 
denk eens aan het rijden onder een dicht bladerdak zoals bijvoorbeeld 
op de Soestdijkseweg of in de Lage Vuursche. Graag adviseer ik hen: 
doe altijd de verlichting van uw auto aan, ook wanneer men denkt dat 
het onnodig is, omdat het mooi weer is. 

Wanneer ik op mijn volkstuin (ten oosten van het KNMI) aan het werk 
ben zie en hoor ik meerdere malen ambulances met hoge snelheid rich-
ting het UMC v.v. over de Universiteitsweg rijden. Elke keer vraag ik 
me af of ergens een ongeluk is gebeurd dat voorkomen had kunnen 
worden. 

Iet van de Pol-Mensink, De Bilt

Rotary Zandzegge bezoekt 
straatkinderen in India

Damesclub Rotary Bilthoven Zandzegge steunt al drie jaar De Bud-
dha’s Smile school in India. Het gaat om kinderen die wonen en sla-
pen onder viaducten. Hun enige warme en veilige plek is de Bud-
dha’s Smile School, die ook voor een maaltijd zorgt.

Rotary Zandzegge betaalde mee aan de schoolbus die elke dag de kinde-
ren vervoert. Ook warme kleren zijn nodig, ze dragen die dag en nacht.

Het Kerstconcert in de OLV kerk (Gregoriuslaan) in Bilthoven op 15 de-
cember om 15.30 uur is een traditie van de Rotary Clubs Zandzegge. 
De opbrengst van de kaartverkoop is voor twee goede doelen: de Bud-
dha’s Smile School en het “Tiny Forest”, een nieuwe groene speel- en 
leerplek naast de Julianaschool in Bilthoven. Er is ook een loterij en uw 
toegangsbewijs is het lotnummer. Er zijn diverse verkooppunten: Haar-
mode Capello op de Bilderdijklaan, de Bilthovense Boekhandel aan de 
Julianalaan en Kantoorboekhandel Dapper op de Julianalaan allen in 
Bilthoven en Van Eijken Optiek op de Hessenweg in De Bilt. Zie ook 
www. rotaryconcert.nl       (Ilona Hofstra)

Zandzegge leden reisden naar India om het contact persoonlijker te 
maken en zagen de impact en betekenis van de gift.
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

MENS is ook…
Mini-Kerstmarkt
Op dinsdag 10 december van 15.00-18.00 
uur wordt er in het Servicecentrum De Bilt 
weer een mini kerstmarkt gehouden. Hier 
worden handgemaakte creaties en (lekkere) 
cadeauartikelen verkocht. De opbrengst van de 
verkoop gaat naar diverse goede doelen. Er is live 
muziek. Warme chocolademelk en glühwein is 
te koop voor € 1,- . Kom vooral even langs om te 
kijken.

Daarnaast heeft restaurant Bij de Tijd (Prof. Dr. H. 
Kamerlingh Onnesweg 14 De Bilt) vanaf 17.00 uur 
een stamppottenbuffet. Dit buffet kost € 12,50 
per persoon. U kunt zich hiervoor opgeven t/m 6 
december bij Bij de Tijd, info@restaurantbijdetijd.
nl of 06-23216723. Servicecentrum De Bilt, Prof. 
Dr. PJW Debijeweg 1, De Bilt

Vragen? 
Loop eens binnen 
bij Servicecentrum De Bilt , 
Prof. Dr. P.J.W. Debijeweg 1 
De Bilt, 030-7440595 of 
Servicecentrum Maartensdijk, 
Maertensplein 96, 0346-214161

FRIDAY
BLACK
FRIDAY

SUPER DEALS!

Op geselecteerde artikelen

50% KORTING

Maertensplein 16
3738 GK  Maartensdijk

Tel. 0346-211711 

Zoekt u een lokaal bedrijf,
kijk op www.vierklank/bedrijven

Meld u nu aan via info@vierklank.nl!

Al mogelijk
vanaf € 5,-
per maand

Ook een vermelding in de bedrijvengids

incl. regelmatige 
vermelding in de krant.

Stichting Beheer Dorpshuis Westbroek zoekt:

Beheerder/Pachter voor het Dorpshuis

Wij zijn op zoek naar een gastheer/-vrouw die enerzijds als beheerder verantwoordelijk is voor 
de vaste gebruikers (verenigingen/maatschappelijke initiatieven, +/- 20 uur per week). Hiertoe 
houdt hij/zij de agenda bij, faciliteert activiteiten en houdt het dorpshuis schoon. En anderzijds als 
pachter commerciële activiteiten organiseert die een (maatschappelijke) meerwaarde voor het ge-
bruik van het gebouw opleveren (aantal uren afhankelijk van commerciële activiteiten). Woonach-
tig zijn in Westbroek of in één van de andere kernen van De Bilt en horeca-ervaring zijn een pre.

Ben jij gastvrij, flexibel en creatief, en wil je 
gaan werken en ondernemen in het klop-
pende hart van ons dorp? Stuur vóór oude-
jaarsdag je motivatie en beknopte CV aan 
stichtingdorpshuiswestbroek@gmail.com. 

In januari 2020 organiseren we een informa-
tiemoment met de huidige beheerders/pach-
ters, waarna definitieve selectie volgt. Huidige 
beheerders stoppen per juli 2020, start aan-
stelling in overleg mbt overdrachtsperiode.

Elke vrijdag verse 

OLIEBOLLEN!!!

DESEM SPELTBOL

nu slechts 
€ 2,25

Onze bekende

SINTERKLAAS is er weer!
Daarom volop chocoladeletters,  
speculaas, 
marsepein en 
andere lekkernijen 
in onze winkels.

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Rading 46a  |  1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

B E D D E N
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Iris van Haaren exposeert 
in de Woudkapel

door Henk van de Bunt

‘Informatie die je leest of van anderen hoort klakkeloos aannemen helpt je niet bij je zoektocht 
naar je diepste innerlijke drijfveren. In de overgave, in het diepe besef dat je niets weet, komen 

de antwoorden die voor jou zijn’. Iris van Haaren, eigentijds mystica voelt haar leven als 
een aardse logeerpartij. Van 28 oktober tot 6 januari 2020 exposeert zij in 

de Woudkapel; haar expositie is getiteld ‘Zoek, en je zult niets vinden’. 

Door haar gedichten, kort proza en 
schilderijen probeert zij te duiden 
wat zij ervaart in ervaringen. Zij 
heeft een enorme drang te duiden 
en te delen, haar realisatie, dat nie-
mand verloren is in deze verwar-
rende wereld. In de raadzaal van het 
gemeentehuis is een herinnerings-
teken van haar onthuld, dat uiting 
geeft aan artikel 1 van de Grond-
wet in combinatie met honderd jaar 
kiesrecht. Het is een drieluik met 
als naam: ‘De zachte kracht’. Iris 
van Haaren en zilversmid Marjo 
Hamers maakten het ambtsketen 
van de kinderburgemeester: ‘De 
ambtsketen voor de kinderbur-
gemeester zit vol bekrachtigende 
symbolen en zal hopelijk bijdra-
gen aan een mooie periode vol 
dromen die uit mogen komen’. In 
2018 exposeerde Iris van Haaren in 
de ArtTraverse naast de hal in het 
gemeentehuis met schilderijen en 
gedichten, kunstkaarten en boek. 

Over deze Bilthovense kunstenaar 
en eigentijdse mystica is ook een 
filmportret van Stijn van der Loo 
getiteld: ‘Waarover je niet spreken 
kan’.

Familie
Iris van Haaren is beeldend kun-
stenaar; zij schildert en schrijf 
gedichten uit haar hart en ziel, 
vol troost uit wanhoop en weten 
van het lijden van de mens: ‘En ik 
ben een Swiebertje, een onvrijwil-
lige nomade, die eigenlijk altijd op 
zoek is naar een plek om thuis te 
mogen noemen. Een mens in wor-
ding. Ik help liever iemand dan 
zelf geholpen te worden, want dat 
vraagt een grote kwetsbare opstel-
ling’. Iris van Haaren wentelt zich 
al bijna 19 jaar in de familie De 
Bilt: ‘Na 45 verhuizingen heb ik 
wortel geschoten in deze heerlij-
ke omgeving met oude bomen en 
lange lindelanen met een enorme 

diversiteit aan mensen, woningen, 
activiteiten…een mengelmoes. 
Ik voel mij hier thuis. Ik besta bij 
de gratie van anderen. Ik zie de 
gemeente De Bilt als een grote 
familie, met zeer veel soorten kin-

deren met verschillende ambities. 
Met een grote papa aan het hoofd 
en ooms en tantes die ervoor zor-
gen dat wij veilig zijn en kunnen 
wonen en werken en een beetje 
voor elkaar kunnen zorgen. Er is 
een enorme verbinding als er een 
gemeenschappelijk probleem is. 
We rennen de benen uit ons lijf om 
geld op te halen voor een medisch 
probleem. We maken een festivi-
teit, dansen met elkaar, voelen ons 
allen mens…kwetsbaar. En dan is 
het weer weg….het dagelijks slokt 
ons op, hoe betaal ik mijn hypo-
theek en waar gaan we nu weer 
heen op vakantie. Zit mijn kind 
wel op de goede school, zie ik er 
wel goed uit, draag ik de juiste kle-
ding en pas ik bij de groep. Het da-
gelijks afvinken van de ellenlange 
to-do-lijstjes? 

Vergadering
‘Jarenlang heb ik gehoord en gezien 

hoe een ieder de gemeente niets 
vindt…er zijn mensen die de burger 
vertegenwoordigen en die spreken 
elkaar in een openbare vergadering. 
Ik kijk nu al jaren naar die verga-
deringen. Ik begrijp er niets van….
de een na de ander probeert te sco-
ren…soms liefst ten koste van een 
ander. En als ik dan weer eens de 
draad kwijt ben gaat het niet meer 
om de inhoud, maar om hoe de re-
gels moeten in zo een bijeenkomst. 
Het lijkt wel een slecht toneelstuk 
waar ik dan naar zit te kijken.
‘Alles wat er mooi is wordt om 
zeep geholpen…en nu doel ik eens 
niet op het groen….ik doel op de 
medemenselijkheid…wij allen zijn 
kwetsbare mensjes, ook mensen in 
grote huizen met grote tuinen. Nie-
mand is sterker dan de ander, nie-
mand is belangrijker dan een ander. 
Wij gaan allemaal dood, de een met 
een vol leven achter de rug met veel 
liefde gegeven en de ander zuur en 
verdrietig zittend op zijn of haar 
comfortabele stoel met geldkist als 
voetenbank. En alles wat daar tus-
sen zit’.

Protesteren
‘Of ik ook mee ging protesteren, 
vroeg de keurig gecoiffeerde dame 
in tweed aan mij afgelopen zater-
dag. Dat ze haar groen weg willen 
kappen voor haar neus, ze sliep er 
niet van. Een leuke vraag aan een 

dakloos iemand antwoordde ik. De 
dame schrok van mijn antwoord. 
Denkt u ook weleens aan al die 
mensen die geen huis kunnen vin-
den, die dat helaas niet kunnen be-
talen, nee ook niet een verbouwde 
schuur in Bilthoven Noord voor 
750 euro. Ook ik wil groen en fijn 
om mij heen mevrouw en niet voor 
mijzelf alleen maar ook voor ande-
ren. Want wij maken gemeenschap 
met elkaar, ik besta niet zonder 
jou, en jij niet zonder mij’.

Buurmanschap
‘Wij allen zijn Gemeente de Bilt, 
wij allen moeten het met elkaar 
doen, in buurmanschap en in het 
elkaar gunnen van ruimte en ei-
genheid. Er is al veel liefdevol 
werk gaande…die mensen zijn te 
druk met protesteren voor groen. 
Dat zijn de mensen die iemand 
verzorgen, die de winkels moeten 
runnen, die de Voedselbankwin-
kel voorzien. Die hebben geen tijd 
om te zeuren, als je tijd hebt om 
te zeuren kun je ook vrijwilligers-
werk doen, een ommetje met een 
eenzaam iemand maken. Lees eens 
een boek voor, of een troostvol ge-
dicht!. Alleen dan houdt het zeu-
rige stemmetje van binnen vanzelf 
op en wordt die leegte gevuld met 
medemenselijkheid.
De buidel is leeg…hoe kunnen we 
goed voor onze familie zorgen. 
Wie doet wat en wanneer en hoe, 
soms moeten mensen wat geven, 
omdat de familie wel moet blijven 
functioneren.
Geen sarcasme, veel wijsheid. 
Leef het voor aan de kinderen van 
de familie en vraag hun hulp daar-
bij. Er is zoveel kennis bij elkaar! 
Maak een ronde tafel, kijk elkaar 
aan en laat elkaar uitspreken. Niet 
meer dan 12 man/vrouw. Heb het 
over de overeenkomsten en kijk 
waar er uitkomst is in de verschil-
len…opbouwend; en onze Burger-
vader heeft het laatste woord’.

Kunstenares Iris van Haaren bij haar kunstwerk ‘De zachte kracht’. [foto 
Guus Geebel]

Kunstenares Iris van Haaren draagt in 2018 bij het monument bij Jagtlust 
het door haar geschreven gedicht ‘Tot bloei komen’ voor. [foto Guus 
Geebel]

In De Bilt landden een paar zinnen van een gedicht van kunstenares Iris van 
Haaren zomaar op een blinde muur in Laan 1813. (foto Anne Marie ’t Hart)

Energiek ontbijten 
GroenLinks De Bilt organiseert op zaterdag 30 november vanaf 9.00 
uur een ‘energiek’ ontbijt. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee en een croissantje vindt een gesprek plaats over de vraag ‘Waar 
halen we straks onze energie vandaan?’

Iedereen is van harte welkom om daarover mee te praten. Het is de be-
doeling daarmee input te leveren voor de inbreng van de gemeenteraad 
bij de komende discussies over de bijdrage van De Bilt aan de Regionale 
Energie Strategie. 

De ontbijtsessie wordt gehouden in wijkrestaurant ‘Bij de Tijd’, Prof. Dr. 
Kamerlingh Onnesweg 14 in De Bilt en start om 9.30 uur met een inlei-
ding door Gijs Termeer van Hier Klimaatbureau. Met het oog op de be-
stelling van de croissants worden belangstellenden verzocht zich vooraf 
aan te melden: secretaris@gldb.nl.

Burgemeester op verjaardagsvisite

Burgemeester Sjoerd Potters kwam maandag 25 november Rutger Wessel Baron van Boetzelaer persoonlijk 
gelukwensen met zijn 101ste verjaardag twee dagen eerder
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ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER

Geldig van wo 6 november t/m di 3 december 2019

Jelle Farenhorst
Maartensdijk, Maertensplein 31

CHOCOMEL OF FRISTI
2 pakken à 1 liter

2 VOOR

175

UNOX KNAKS
Knaks, bockworsten, 
Frankfurters of hotdogs
2 blikken à 400-550 gram

2e
HALVE
PRIJS*

SLAGERSGEHAKT
Gemengd of rundergehakt ongekruid
Per 500 gram

299
Kiloprijs 5,98

DOUWE EGBERTS 
AROMA ROOD 
SNELFILTERMALING
M.u.v. losse pakken 
Pak met 6 verpakkingen à 250 gram

5+1
GRATIS*

UNOX SOEPEN
3 blikken à 800 ml

3 VOOR

 550

MANDARIJNEN
2 netten à 1 kilo

 2 VOOR

198

RIBLAPPEN
Per kilo

7497

3 VOOR

450

KIES & MIX FRUIT
Pitloze witte druiven bak à 500 gram, Blauwe bessen 
bakje à 125 gram, Frambozen bakje à 125 gram, 
Kanzi appels tas à 1 kilo of Kiwi Sun Gold à 3 stuks

5+1 gratis: 16,67% korting is al verrekend in de verkoopprijs van het product.
2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

*
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Nieuwe lunchroom op terrein 
Berg en Bosch

door Walter Eijndhoven

Ooit was De Kapel het middelpunt van het sanatorium Berg en Bosch in Bilthoven. Maar, voor 
liefhebbers van lekkere hapjes en drankjes, is De Kapel opnieuw hèt middelpunt 

op het ongeveer 50 hectare grote terrein. Niet alleen voor personeel van de 
aanwezige bedrijven op het terrein, maar ook voor passanten.  

De Kapel heeft een meer dan tach-
tig jaar oude historie. Was het ooit 
een prominent onderdeel van het 
toenmalige sanatorium Berg en 
Bosch, nu is het opnieuw een tref-
punt. Voor iedereen die van sfeer en 
lekker eten en drinken houdt.

Ervaring
Ervaring in het restaurantwezen 
heeft Maartensdijker Hilko Kraa-
mer al twintig jaar. Samen met zijn 
vrouw Roosmarijn bestiert hij reeds 
drie bedrijven.Een eigen catering-
bedrijf, Bistro Bilthoven aan de Ju-
lianalaan in Bilthoven en Cafetaria 
Dolle Dries aan de Pleineslaan in 
Den Dolder. ‘Ergens in juni werd 
ik gevraagd of ik wellicht interesse 
had in een lunchroom in De Ka-
pel’, vertelt Kraamer. ‘Samen met 
Roosmarijn ben ik gaan kijken en 
wij waren direct enthousiast. Het is 
een heel oud pand met een 80 jaar 
oude geschiedenis. Perfect om hier 
iets moois van te maken’.

Glorie
Na het indienen van een bedrijfs-
plan en het ondertekenen van het 
contract, kon de verbouw beginnen. 
Kraamer: ‘Tijdens de restauratie is 
De Kapel weer hersteld in haar oude 
glorie. Architecten zien in deze stijl 
alles terug uit de Delftse school. 
Na een leegstand van drie maan-
den, openden wij dinsdag 1 oktober 
onze deuren. Sindsdien wisten ve-
len ons al te vinden. Ook de bedrij-

ven hier op het terrein, komen langs 
voor een borrel of een lunch’. De 
opbouw van een lunchroom kost 
vaak heel wat zweetdruppeltjes en 
geduld. ‘Ik heb het geluk dat ik al 
twintig jaar in het vak zit en meer-
dere bedrijven bezit’, vertelt Kraa-
mer verder. ‘Als ik hier iets niet op 
voorraad heb, is het in één van de 
andere bedrijven wel voorradig. Zo 
kun je altijd een beetje schipperen’. 

Aristakes
In de bistro kan men onder andere 
terecht voor workshops en heeft 
een bridgeclub haar onderdak. 
Kraamer: ‘Voor De Kapel hebben 
wij ook diverse plannen. Behalve 

voor lunches kan de bezoeker ook 
terecht voor feesten en partijen, 
maar ook voor rouwdiensten en 
dergelijke. En wij hebben nog meer 
in petto voor onze bezoekers. Eén-
maal per maand willen wij een sal-
sa-avond organiseren, op zondag 1 
maart hebben wij een koffieconcert, 
met Aristakes en wij zijn nog bezig 
met jazz op zondag. 
De lunchroom op Berg en Bosch is 
iedere maandag t/m vrijdag open 
van 9.00-17.00 uur. Daarvoor en 
daarna staat de cateringservice ook 
tot uw beschikking. In het weekend 
is De Kapel beschikbaar voor fees-
ten en partijen. Voor meer informa-
tie: www.bergenbosch.com

De Kapel heeft meer dan 80 jaar historie. Het gebouw was begin jaren 
dertig een prominent onderdeel van het toenmalige sanatorium Berg en 
Bosch. 

Klimaatneutraal de wereld rond
Wereldreis met 7-gangendiner in Groenekan

De wereld ontdekken, andere cul-
turen, tradities en rituelen omar-
men: steeds meer mensen maken 
verre reizen, gaan backpacken, 
nemen een sabbatical en gaan op 
avontuur. Vliegen is nog nooit zo 
goedkoop en makkelijk geweest. 
Maar dat heeft zo zijn nadelen. 
Vliegen is slecht voor het klimaat 

én het kost een hoop tijd. 
 
BAPAHO is een Utrechts reis-
bureau dat reizen organiseert in 
Utrecht zonder dat je de stad ver-
laat. Je reist af naar Rusland, Suri-
name en China of maakt zelfs een 
wereldreis door 7 landen. Dit alle-
maal in Utrecht, door Utrechters. 

BAPAHO doet dat door middel 
van kookworkshops, wandelroutes 
langs moskeeën, kerken en synago-
gen, bezoeken bij Utrechtse gezin-
nen thuis én wereldreis-diners.
 
Op 13 december a.s. organiseert 
BAPAHO een wereldreis door 
middel van een 7-gangendiner bij 
het Hof van Barlo in Groenekan. 7 
Utrechtse chefs koken 7 gangen die 
elk een verschillende nationaliteit 
vertegenwoordigen. Vakantie hoeft 
niet altijd ver weg, of weken lang 
achter elkaar te zijn. In één avond 
kan je een vakantiegevoel ervaren 
en culturen proeven in je eigen stad 
met je eigen buren. Er valt zo ont-
zettend veel te ontdekken qua tradi-
ties, geloof en rituelen in Utrecht.
 
Interesse om mee te reizen? Kijk 
voor meer informatie en boeken op 
Instagram en Facebookpagina van 
BAPAHO.

De feestdagen beginnen 
bij Emmaus Bilthoven

door Guus Geebel

Zaterdag 30 november van 13.00 tot 16.00 uur starten bij Em-
maus Bilthoven de decembermarktdagen. Drie weken lang krij-
gen bezoekers veel mogelijkheden om voor sinterklaas en de kerst 
verantwoorde spullen in te slaan en daarmee ook nog hulpprojec-
ten te steunen. 

In ruime hoeveelheid zijn cadeautjes en Kerstspullen te koop, evenals 
feestkleding, hoeden, mooie tasjes en schoenen. Ook zijn er kerst- en 
sinterklaas-cd’s. Tijdens het opbouwen van de markt gaat de verkoop 
gewoon door en tot en met 21 december is de Emmausvestiging op 
de gebruikelijke tijden geopend. Voorzitter Loes Steensma en Coen de 
Moor verwachten veel bezoekers dus zullen de vrijwilligers die het ge-
heel voor deze dagen inrichten het heel druk hebben. Zij zouden er 
graag collega’s bij willen hebben. Emmaus kan nog steeds vrijwilligers 
gebruiken en hoopt dat mensen zich komen aanmelden. Eind van het 
jaar is er voor alle vrijwilligers altijd een kerstdiner, dit keer op 20 de-
cember. Na de kerst is Emmaus op 28 december weer open.

Bestuursvoorzitter Loes Steensma en coördinator Coen de Moor van 
Emmaus Bilthoven.

Herfst op het  
Dr. Letteplein

Schuif aan bij de culinaire wereldreis in Groenekan.

Lezersactie
Onder de lezers van De Vier-
klank worden 2 tafelplekken ver-
loot. Om hiervoor in aanmerking 
te komen stuurt u een mail naar 
info@vierklank.nl met in het on-
derwerp Bapaho. 

Het Dr. Letteplein (De Bilt) in een herfstkleed. (foto Frans Poot)

Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Renovatie

Boomverzorging

HET JUISTE ADRES VOOR:

Dr. Engelhardlaan 12  |  3734 VB Den Dolder  |  06 29 55 60 42
info@oppenmeertuinen.nl  |  www.oppenmeertuinen.nl

Ook onderhoud op 

abonnementsbasis!

advertentie
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Je wilt wel minder energie verbruiken maar 

hoe en waar begin je? Muur of vloer isole-

ren, dubbel glas, een beter dak. Of zonne-

panelen en wat te denken van zo’n warm-

tepomp? Zoveel soorten en leveranciers. 

Logisch dat veel mensen door de bomen 

het bos niet meer zien. Maar het wiel uit-

vinden kan ook samen. Twee voorbeelden.

Samen kom je verder
Het kan enorm helpen om het er met 

anderen over te hebben. Bijvoorbeeld met 

buurtgenoten die ook aan het puzzelen 

zijn of al ervaring hebben. Samen kun je 

informatie verzamelen, offertes vragen en 

die vergelijken. En misschien inkopen, met 

korting. Zo is in Maartensdijk een ‘zonne-

panelen-collectief’ ontstaan, waaraan al 

65 eigenaars en huurders deelnemen. Zij 

deden het uitzoekwerk samen en kozen 

een leverancier; 30 deelnemers bestelden 

nu al panelen en dat aantal groeit. Ieder-

een in onze gemeente kan meedoen. BENG! 

steunde dit bewonersinitiatief via een 

informatieve presentatie tijdens een avond 

voor belangstellenden.

Met je buren, straat of wijk
Of neem de Waterweg in De Bilt. Drie 

buren organiseerden onlangs een mid-

dag: er kwamen ruim 50 straatgenoten. Zij 

kregen praktische informatie over allerlei 

mogelijkheden: van tochtstrip, radiatorfo-

lie, ledlamp en groen dak tot zonnepaneel, 

zonneboiler en warmtepomp. Ook subsi-

dies kwamen aan bod. Per onderwerp zijn 

er nu (e-mail)groepen die samen verder 

onderzoek doen, uitkomsten delen en mis-

schien samen gaan inkopen. BENG! dacht 

mee met dit burenidee, verzorgde een pre-

sentatie en levert deskundige informatie bij 

verdere initiatieven van de deelnemers. 

Steun voor 
bewonersinitiatief
BENG!, vrijwilligersorganisatie voor een 

energieneutraal De Bilt, steunt zulke 

acties van harte. Heeft u een plan voor 

uw straat, wijk of dorp? Neem contact 

op via www.beng2030.nl, dan denken 

we mee. Meer Informatie over het 

‘Maartensdijk Zonnepanelen Collectief’ 

via: plugedwin@gmail.com en over 

de ‘Energiemiddag Waterweg’ via:  

energieke.waterweg@gmail.com

Nee, heel simpel is het niet, je woning duurzamer maken. Er zijn zoveel keuzes te maken. Maar 

gezamenlijke actie kan helpen. Bijvoorbeeld met buren, straat- of wijkgenoten. In onze gemeente 

gebeurt dat steeds vaker en BENG! steunt dat graag. 

Een energiezuinig huis – waar begin je?

Het wiel uitvinden kan ook samen

advertorial

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

RUNDER BIEFROLLADE
De bijna biefstuk rollade: super mals en heerlijk gekruid.
Ook lekker koud op de boterham of uit het vuistje!
ca. 25 tot 30 min. in de oven op 150°C 100 gram 1,98

MAGRET DE CANETTE
De verse tamme eendenfilet met een randje erop.
zeer smaakvol; lekker met onze cranberry saus
Beginnen op de vetkant; 6 tot 7 min. bakken 100 gram 2,95

LAMSBOUTSCHIJVEN
Van de achterbout gesneden, met een klein beentje 
Gemarineerd of naturel, uit Nieuw Zeeland puur natuur!
Mag lekker kort rosé gebakken worden 100 gram 1,98

RUNDERRIBLAPJES
Van de Utrechtse Heuvelrug; lekker lokaal! Om heerlijk
mals te stoven tot ultiem draadjes vlees!!
Ca. 2½ tot 3 uur stoven 500 gram 7,25

HERFST ROLLETJES
Malse biefstukschnitzel met daarin rucola, kaas, pesto,
Parmaham en pijnboompitjes, zalige combinatie!
Ca. 8 tot 10 min. bakken 100 gram 2,15

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Lekkere panklaar aanbiedingen:

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Aanbiedingen geldig van maandag 25 november t/m zaterdag 30 november

Zetfouten voorbehouden.

GYROS
Mager, mals en top gekruid; met een uitje erdoor... 500 gram 5,00
GORDON SUISSE
Gevuld filetlapje met ham en kaas, en gepaneerd 100 gram 1,35

CASSELERRIB
Uit eigen worstmakerij: gepekeld en warm gerookt!
Heerlijk extraatje voor bij uw stamppotten;
Lekker meekoken of kort bakken!! 100 gram 1,85

Wij geven ons onderwijs vorm
vanuit de volgende kernwaarden:

• samenwerking
 Samenwerken brengt ons verder

• innovatie
 Wij staan open voor nieuwe ontwikkelingen

• doelgerichtheid
 Wij hebben een doel voor ogen

• talentontwikkeling
 Ieder talent telt

• plezier
 Wij gaan met plezier naar school

• eigenaarschap
 Wij zijn betrokken

Meer informatie is te vinden via Scholenopdekaart.nl 
en op de website van onze school 

www.mlkingschoolmaartensdijk.nl.

In verband met de groei van onze beide kleutergroepen zoeken wij 
met ingang van 2 maart 2020 of eerder

een meester of juf voor groep 1/2
die ons team komt versterken

De Martin Luther Kingschool biedt
• een aanstelling van 0,6 tot 1,0 FTE met zicht op een vaste benoeming 
• een prettige, gezellige werkplek met een jong en enthousiast team
• veel mogelijkheden tot nascholing en persoonlijke ontwikkeling
• een salaris conform CAO-PO inclusief reiskostenvergoeding

De Martin Luther Kingschool zoekt een meester of juf die
• de algemeen christelijke identiteit van de school onderschrijft
• in staat is een goede sfeer in de groep te creëren 
• hoge verwachtingen heeft van kinderen
• in het bezit is van relevante diploma’s of afstuderend is

Voor meer informatie of vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Arjan Dam (directeur) 
0346-212545. Sollicitaties kunnen tot 14 december 2019 verstuurd worden naar directie@mlking.eu. 

Martin Luther Kingschool
de school waar je dromen werkelijkheid worden

De Martin Luther Kingschool is één van de tien scholen van Stichting Delta De Bilt.
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Dit jaar valt Black Friday op vrijdag 
29 november. Ieder jaar kan deze 
datum iets verschillen, maar deze valt 
wel altijd de eerste dag na Thanksgi-
ving. En deze vindt altijd plaats op 
de vierde donderdag van de maand 
november. Eigenlijk best simpel om te 
onthouden. 

Hoe Black Friday begon
Waar staat Black Friday eigenlijk voor? 
Op de website van blackfridayneder-
land.nl staat de hele geschiedenis 
van Black Friday te lezen. Volgens de 
site begint deze dag op vrijdag 24 
september 1869, toen een � nanciële 
crisis begon. Twee werknemers van 
Wallstreet besloten zoveel mogelijk 
goud van de Verenigde Staten op 
te kopen. Omdat dan minder goud 
voorradig was, had de prijs van goud 
moeten stijgen, zodat de twee werk-
nemers het goud met grote winst 

hadden kunnen verkopen. Helaas 
ging hun plan niet door en begon een 
� nanciële crisis. 

1924
Een andere gebeurtenis vond plaats in 
1924. Om het succes van de winkel te 
vieren, organiseerde de winkelketen 

Macy’s een parade door New York, 
ook met de hoop dat veel klanten na 
Thanksgiving met de kerstinkopen 
zouden beginnen. De parade sloeg 
aan en nog steeds vindt de parade 
plaats in New York.

In 1939 besloot president Franklin D. 
Roosevelt dat Thanksgiving een week 
eerder werd gevierd, de vierde dag 
van november. Deze dag werd toen 
ook wel Franksgiving genoemd. In de 
tijd van de Great Depression hoopte 
Roosevelt de economie op deze 
manier een boost te geven. In 1941 
werd wettelijk vastgelegd dat deze 
vierde donderdag voortaan nationaal 
gevierd zou worden als Thanksgiving.

1980
Rond 1980 stonden veel winkeliers 
rood in de periode voor Thanksgi-
ving. Na deze datum vonden meestal 

meer verkopen plaats. Black Friday 
werd gezien als iets positiefs. Aan 
het eind van de vorige eeuw gingen 
steeds meer winkels eerder open en 
pro� teerden veel consumenten van 
Black Friday deals. Daarna ging het 
snel. Cyber Monday ontstond. Dankzij 
internet werd veel online gekocht, 
vooral op de maandag na Thanksgi-
ving, de dag dat iedereen weer aan 
het werk moest. Op deze dag wordt 
ongeveer evenveel verkocht als op 
Black Friday.

Online
In Nederland is Black Friday inmid-
dels erg populair, dankzij de vele 
� lmpjes via social media. Er is echter 
één verschil: veel Nederlanders 
hebben geen vrije vrijdag, zodat veel 
inkopen zich online afspelen. Ook 
in De Bilt kun je shoppen, met grote 
kortingen. Slagerij Bas van Loo aan 

de Hessenweg verwacht vooral veel 
klanten in de winkel. ‘Ik denk niet dat 
wij veel online zullen verkopen’, laat 
hij weten. ‘Iedereen is in onze winkel 
van harte welkom, net als bij alle 
andere winkeliers op de Hessenweg’. 

Meer informatie over alle deel-
nemende winkels in De Bilt: 
blackfridaydiscounts.nl

Black Friday
op Hessenweg
door Walter Eijndhoven

Vrijdag 29 november start Black Friday, de tijd van het shoppen voor de kerstdagen, met kortingen tot 
liefst 70%. Het vanuit Amerika overgewaaide evenement begint o�  cieel op vrijdag 29 november, maar 
verschillende winkels starten hun verkoop al iets eerder. De winkeliers op de Hessenweg heten iedereen van harte welkom tijdens Black Friday.

DEELNEMERS:
JOHN’S BROOD EN KAAS
PLOEGER DELICATESSEN
ZANDBERGEN SHOES
REEG
VAN LOO
HOMEMADE BY VISSER
TELECOM EXPERT
DE NIEUWE FIETSENMAKER
ELECTROWORLD WETERINGS
ANDRE’S CASUAL WEAR
FREEWEAR
WIESJE
KOOKLUST
AMI KAPPERS
RESTAURANT BUITEN
MEDI SKIN CARE
JAN KLOK
Q VIGNES
VAN INGEN
HIZI HAIR
TUI
THE READ SHOP
ZEEVISHANDEL DE BOTTER
KWALITARIA DE BILT
COPINE

DEELNEMERS ZIJN

HERKENBAAR
AAN DE ZWARTE

BALLONNEN!

Aan het eind van de 
vorige eeuw gingen steeds 

meer winkels eerder 
open en pro� teerden veel 
consumenten van Black 

Friday deals. Daarna ging 
het snel. 
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Black Friday ALLES 20% korting 
Geldig vrijdag en zaterdag

Kwaliteitsknaller bij van Loo
Black Friday is voor slagerij van Loo aanleiding om een dijk van een aanbieding 
te maken. Het kwaliteits rundergehakt bieden ze eenmalig voor een extreem lage 
prijs aan.

Het rundergehakt van Van Loo wordt vers gedraaid van verse delen rundvlees, afkomstig van 
Utrechtse Heuvelrug koeien. Bas van Loo hierover: ‘De kunst van mooi vers rundergehakt 
maken zit ‘m in de basis. We werken met vers vlees zonder zenen, maar ook de verwerking is 
belangrijk. En dan hebben we het niet alleen over de scherpte van de messen in de gehakt-
molen, maar ook de snelheid waarmee we draaien en de temperatuur waarin we het gehakt 
verwerken heeft invloed op de kwaliteit’.

Het aantal mogelijkheden met gehakt is onbeperkt en nodigt uit tot creativiteit. De standaard 
bal is natuurlijk heerlijk in combinatie met groenten of lekker bij stamppot, het kan verwerkt 
worden in een ovenschotel met aardappels en groente of in de lasagne maar is ook heer-
lijk om paprika’s mee te vullen, enchilada’s of nachos mee te maken. Super snel en makkelijk 
is een gevuld stokbrood: je holt een afbakstokbrood uit en vult dat met een mengsel van 
geruld gehakt, bosui, paprika, mais en kno� ook. Schep er 3 eetlepels saus doorheen (bijvoor-
beeld bbq saus), vul het stokbrood en bak het af in de oven tot het brood bruin is en de kaas 
gesmolten. Eet smakelijk.

Het rundergehakt van Van Loo wordt met zorg gedraaid.
Hessenweg 155 | 030-2203011

www.kooklust121.nl
Geldig op vrijdag 29 en zaterdag 30 november
*m.u.v. keukentextiel

20%KORTING
op de gehele collectie van 

Bunzlau Castle*

Alleen op Black Friday
2e chocoladeletter ½ prijs

Hessenweg 141, De Bilt -tel.: 030 22 03 159
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Sint Pakket
✓ Amandelstaaf
✓ Speculaasstaaf

✓ Kruidnoten 
✓ Speculaas brokken

30% Korti ng
op Black Friday

ALLEEN HET ALLERLEKKERSTE IS GOED GENOEG

Sint Pakket
SpeculaasstaafC A S H E W N O T E N

250 gr. van € 4,95 nu voor € 2,50
500 gr van € 8,95 nu voor € 3,95

UW VOORDEEL BIJ 500 GR. € 5,00
Ploeger Delicatessen  |  Hessenweg 182  |  3731 JN DE BILT

030-2200066  |  info@ploegerdelicatessen.nl  |  www.ploegerdelicatessen.nl 

C A S H E W N O T E N

EXTRA SCHERPE AANBIEDING!

Black Friday

Zwarte verf in allerlei kleuren
In het voormalige ABN Amro kantoor aan de Hessenweg in De Bilt is sinds 2016 
Home made by_Visser gevestigd. Eigenaren Hans en Wilma Visser zijn van oorsprong 
woninginrichters. Dankzij hun jarenlange ervaring als woninginrichter en de 
praktijkervaring op het gebied van montage en toepassing van materialen kunnen zij 
ook op klusgebied enorm goed adviseren.

In de winkel is een aparte 
Doe-het-zelf afdeling gemaakt 
met verf, verfbenodigdheden, 
schoonmaak- en onder-
houdsartikelen. Maar ook 
voor vulmiddel, schroefjes en 
boutjes bent u aan het juiste 
adres. Gereedschappen, lijmen 
en kitten maken het aanbod 
compleet van de enige doe-
het-zelf zaak in De Bilt. 

Korting op Black Friday
Op black Friday maakt Home 
made by_Visser het extra 
aantrekkelijk om kennis te 
maken met hun ‘zwarte’ huis-
merk verf. Een kwaliteitspro-
duct met vele toepassingen. 
Lakverf in mat, zijde- en hoog-
glans op water en olie basis, 
muur- en krijtverf. Alleen op 
vrijdag 29 november wordt 

deze verf met een hoge 
korting aangeboden. Wilma: 
‘Een mooie kleur op de muren 
en het houtwerk maken uw 
inrichting compleet en met de 
juiste manier van toepassen 
zult u trots zijn op uw eigen 
werk.’ Hans en Wilma nodigen 
u graag uit om eens kennis te 
maken en de mooie winkel op 
de Hessenweg te verkennen. 

Hans en Wilma Visser bieden op Black Friday hun huismerk verf extra aantrekkelijk aan.

Twee dagen Black Friday 
bij Kooklust
Kooklust heeft net de viering van het 12,5 jarig bestaan achter de rug en maakt 
zich al weer op voor de volgende activiteiten. Als eerste staat Black Friday op 
het programma met een kortingsactie die doorloopt tot en met zaterdag op het 
prachtige Bunzlau Castle serviesgoed.

Bunzlau Castle wordt met de hand gemaakt in Polen. De blauwe kleur is kenmerkend voor 
dit mooie service, vaak gecombineerd met groen, zwart of rood. De decoraties worden met 
de hand aangebracht waardoor ieder stuk werkelijk uniek wordt. Bij Kooklust is de grootste 
collectie in de regio te vinden. Kelly hierover: ‘Het is prachtig servies waarvoor mensen uit 
de wijde omtrek ons weten te vinden.  We zien gebruikers vaak terug omdat ze hun collectie 
langzaam uitbreiden. Het is vrij prijzig, dus vinden we het leuk liefhebbers vrijdag en zaterdag 
de kans te geven het met korting aan te schaffen’.

Duurzaam
Inmiddels is de collectie duurzame keukenartikelen enorm uitgebreid in de winkel. Keuken-
hulpen met handvatten gemaakt van houtvezel en suikerriet. Broodzakjes van bijenwas, 
rietjes van siliconen, rvs of papier en een 100% recylced lijn koekenpannen die, heel toepas-
selijk, groen zijn.

Feestdagen
In aanloop naar de feestdagen is de serie van Blond Amsterdam uitgebreid met een Sint en 
Kerstcollectie en is er een keur aan kaasfondue-pannen te vinden. Verder blijft het natuurlijk 
heerlijk shoppen voor de leukste kookcadeautjes op de Hessenweg 155.

Bij Kooklust vind je het grootste assortiment Bunzlau Castle van de regio.

De beste kwaliteit van de 
op één na beste slager!

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Ma t/m do: 07.00 - 18.00 | Vrijdag: 07.00 - 20.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

Deze aanbiedingen is geldig op vrijdag 29 november.

RUNDERGEHAKT
1 KILO 5,00

Maar liefst 25 winkeliers op de 
Hessenweg/Looydijk maken er op 
Black Friday een feest van om eens 
lekker te gaan shoppen in De Bilt.

Alle deelnemende winkeliers 
hebben prachtige aanbiedingen 
gemaakt en zijn herkenbaar aan 

de zwarte ballonnen.
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Wiesje is de sinterklaaswinkel bij uitstek
Achter de deur van Wiesje aan de Hessenweg 181a bevindt zich onder de naam 
Dreumes & Co inmiddels een bijzondere speelgoedwinkel. Recent verbouwd en 
volledig gericht op duurzaam, eerlijk en educatief verantwoord speelgoed.

Wilma Abels en haar man Peter speuren de hele wereld af naar het mooiste speelgoed. In de 
winkel is het dan ook nostalgie ten top. Veel houten speelgoed, knikkerbanen, muziekdoosjes, 
een enorme collectie Schleich, Brio, Siku Thomas de trein en nog veel meer. Er zijn aantrekkelijk 
geprijsde 3D puzzels waarmee al vanaf 6 jaar behendigheid, geduld en ruimtelijk denkvermogen 
geoefend kan worden. Voer- en vaartuigen, hijskranen en garages, knu� els, poppen, te veel om 
op te noemen. Er is speciaal speelgoed om motoriek te oefenen en er wordt gewerkt aan een 
bijzondere kinderboekencollectie waaronder ook speciaal materiaal voor dislecten. Kortom bij 
Wiesje vindt u speelgoed waarover is nagedacht.

Atelier Wiesje
28 jaar geleden startte Wilma vanuit haar hobby Atelier Wiesje op. Daar leerde ze anderen porse-
leinen poppen te maken, beren te maken en keramiek te schilderen. In het atelier worden nog 
steeds cursussen gegeven, maar de poppenhandel speelt zich af via het internet. Hun speciali-
satie en collectie Reborn poppen is over de hele wereld bekend. De Reborn poppen zijn levens-
echt en ware collectors items voor volwassenen. Voor kinderen zijn er realistisch babypoppen 
verkrijgbaar van Miaculti waar wél mee gespeeld kan worden.
Black Friday geldt er een kortingsactie op de hele collectie (m.u.v. Reborn). Een uitstekend 
moment om eens binnen te lopen.

De speelgoedcollectie van Wiesje heeft in de recent verbouwde winkel een prachtige plek.

Perfect schoenadvies
bij Zandbergen
Sinds twee jaar is Zandbergen Shoes gevestigd op de Hessenweg in De Bilt. Alice 
en Bernhard Zandbergen zijn ervan overtuigd dat persoonlijke service en een 
goed advies de basis vormen voor de succesformule van hun winkels.

‘Al onze medewerkers krijgen een gedegen opleiding tot schoenadviseur’, vertelt Alice enthou-
siast. ‘Naast trends in de schoenmode en het uiterlijk van schoenen leren ze over schoenmate-
rialen, leerkwaliteiten, hoe een schoen wordt gemaakt en niet onbelangrijk over de anatomie 
van de voet en pasvormeisen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat podologen inmiddels hun 
klanten naar ons doorverwijzen voor een goed schoenadvies en daar zijn we best trots op.’

Black Friday
Het aantal gerenommeerde 
merken in de winkel breidt zich 
inmiddels gestaag uit. Onlangs 
werden Timberland, Maruti en de 
cowboy laarzen van Sendra aan 
de collectie toegevoegd. Bern-
hard, van oorsprong schoenont-
werper weet als geen ander hoe 
een goede schoen eruit hoort te 
zien. In de winkel van Zandbergen 
tref je dan ook schoenen aan die 
over het algemeen gemaakt zijn in 
Portugal, Spanje of Italië. Met kwali-
teitsschoenen en een goed advies 
onderscheiden de ondernemers 
zich van de massa en het internet. 
Alice Zandbergen: ‘Wellicht is Black 
Friday een goed moment om eens 
bij ons binnen te lopen. We geven 
een interessante korting waarmee 
het extra aantrekkelijk wordt om 
eens kennis met ons te komen 
maken. En onze vast klanten 
kunnen daar natuurlijk ook van 
meepro� teren. De deur staat open.’

Alice Zandbergen (l) en Gerrike Koelewijn geven graag een 
goed schoenadvies.

WETERINGS 030 - 207 4 204
HESSENWEG 194 D-E DE BILT

de telecom expert de Bilt | Hessenhof 11, 3731 JV de Bilt
info@telecomexpertdebilt.nl | 030 - 22 05 459

25% KORTING
op alle accessoires
 (m.u.v apple origineel accessoires)
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Hessenweg 180A, 3731 JN De Bilt | 030-662 65 99

hans@homemadeby-visser.nl | www.homemadeby-visser.nl

Alleen vrijdag 29 november

op alle verfbenodigdheden, 
ijzerwaren, HG artikelen
en Alabastine

OP ONS 
HUISMERK 

VERF

25%
KORTING

10%
KORTING black

friday
2 9 / 3 0 . 1 1 . 2 0 1 9  i n  s t o r e s

2 9 / 3 0 - 1 1  &  1 & 2 - 1 2 . 2 0 1 9  o n l i n e

hessenweg 154, de Bilt, www.freewear.nl

20%20%
korting op alles!

Berry: ‘We merken duidelijk dat 
klanten onze service bijzonder waar-
deren. Er wordt hier bijna wekelijks 
wel wat lekkers gebracht omdat we 
weer vlot een probleem hebben 
opgelost. De noot is meestal aan de 
man als de koelkast, afwasmachine, 
wasmachine of tv het begeeft. Mocht 
het zo zijn dat we het niet direct 
kunnen vervangen dan stellen we 
een leenmachine beschikbaar zodat 
de klant in ieder geval voorlopig even 
geholpen is. Reparaties proberen we 
liefst binnen een werkdag te reali-
seren. Wij realiseren ons ook dat je 
knap onthand bent als je apparatuur 
het niet doet en dat snelle schakelen 
wordt gewaardeerd en resulteert niet 
zelden in taart voor het team.’

Klein zakelijk
Onlangs is het assortiment uitge-
breid met een semi-professionele 
wasmachinelijn. Vooral voor kappers-
zaken, schoonheidssalons, kinder-
dagverblijven, de bakker en de slager 
een ideale manier om de dagelijks 
stroom aan wasgoed vlot te kunnen 
verwerken. De machines wassen veel 
sneller dan een huishoudmachine en 
de trommelinhoud is een stuk groter. 
Er is niet altijd een speciale kracht-
stroomaansluiting voor nodig en de 

prijs ligt op een normaal niveau. Berry 
verwacht heel wat bedrijven in De Bilt 
en omstreken daar blij mee te kunnen 
maken. Voor een advies komt hij ook 
graag bij je langs.

Black Friday
Tijdens Black Friday ligt de focus op 
audio en video. Vanuit de leveran-

ciers wordt er altijd enorm gestunt en 
daar kan je in De Bilt een graantje van 
meepikken.

‘Maar als je op Black Friday niet in de 
gelegenheid bent, kan je in december 
altijd nog pro� teren van leuke cash-
back acties. De komende weken blijft 
het leuk shoppen’, meldt Berry tot slot.

Electro World Weterings 
probleemoplosser bij uitstek
In september 2018 streek Electro World Weterings neer op de Hessenweg 194. Inmiddels is het bedrijf 
niet meer weg te denken uit De Bilt. Eigenaar Berry Weterings en zijn team steekt zijn enthousiasme 
over de Biltse vestiging niet onder stoelen of banken. De klanten zijn tevreden, de medewerkers blij en 
de omzetten stijgen. 

Bedrijfsleider Puyan in de Smart Woonkamer van Philips en Sonos.

Bij Ploeger hangt er volop kerstsfeer.

Ploeger laat je niet lopen
Op Hessenweg 182 staat de winkel al sinds begin oktober 
in het teken van kerst. Er valt een uitgebreid assortiment 
kerstpakketten te bewonderen, want dat kan je maar beter tijdig 
geregeld hebben vinden ze bij Ploeger. Vrijdag 29 november 
schakelen we even om naar Black Friday.

Anita: ‘Tijdens Black Friday komen we met een knal van een aanbieding 
waardoor het beslist de moeite is om even naar de Hessenweg te komen. 
Black Friday staat voor korting en we maken van die gelegenheid graag 
gebruik om iedereen een goede reden te geven om eens bij ons binnen te 
komen. En ik weet zeker dat ze van de ene in de andere verbazing vallen 
als ze zien hoeveel lekkers we hier in de winkel hebben.’

Italië en Portugal
Dat Anita nog niet tonnetje rond is, is eigenlijk verbazingwekkend, want 
geproefd wordt er volop in de winkel. De eigenaresse van Ploeger kan dan 
ook ronduit enthousiast worden als ze het heeft over de nieuwe Italiaanse 
pasta’s waar je, met een goed glas wijn erbij, zo heerlijk van kan genieten. 
En ze verheugd zich alweer op een goed glas Christmas Port die alleen 
tot december verkrijgbaar is. Een mooie volle port die net iets kruidiger is 
dan het standaard ruby zusje. Kortom reden genoeg om even bij Ploeger 
binnen te lopen.
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BEKENDMAKING
week 48 ¾  27 november 2019

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij, inge-
volge artikel 29 van de Wet vervoer gevaar-
lijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

•  Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 
40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer 
van propaan – UN 1965 naar diverse loca-
ties in de gemeente De Bilt.

De stukken met betrekking tot deze onthef-
fing liggen ter inzage van 28 november 2019 
t/m 9 januari 2020. Belanghebbenden kun-
nen tegen het besluit schriftelijk bezwaar in-
dienen bij de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. Het bezwaarschrift moet 
binnen zes weken na de dag van bekendma-
king (datum van publicatie) bij de gemeente 
zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij het gemeente-

huis van gemeente De Bilt, Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven, tijdens openingstij-
den.
Als u een toelichting wenst of de verleende 
ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) 
een afspraak maken met de Omgevings-
dienst regio Utrecht, de heer H. Baijense,  
tel. 088 – 022 50 00 of per e-mail:  
h.baijense@odru.nl.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Gezichtslaan 99 te Bilthoven”  
Het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt maakt, op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 
31 oktober 2019
het bestemmingsplan gewijzigd heeft vast-
gesteld: Bestemmingsplan “Gezichtslaan 99 
te Bilthoven”.

Plangebied
Het plangebied betreft het perceel  
Gezichtslaan 99 te Bilthoven.

Aanleiding
Aanleiding voor het opstellen van het be-
stemmingsplan is het (opnieuw) creëren van 
een mogelijkheid voor één vrijstaande wo-
ning.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
geen zienswijzen ingediend.

Wijzigingen
De wijziging betreft een wijziging op het ont-
werpbestemmingsplan aan de hand van een 
aangenomen amendement. Hierin is bepaald 
dat regel 4.5 onderdeel f (dat de bewoner bij 
een aan huis verbonden beroep maximaal 1 
medewerker in dienst mag hebben) ge-
schrapt wordt. 
 
Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stuk-

ken ligt gedurende zes weken ter inzage. 
Van donderdag 28 november 2019 tot en 
met woensdag 8 januari 2020. U kunt de 
stukken online inzien op de landelijke web-
site: http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
planidentificatienummer (planid) is: 
NL.IMRO.0310.18015BP0007-VG01.
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-
meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-

sluit kan worden ingesteld door:
-  een ieder tegen de onderdelen van het plan 

die gewijzigd zijn vastgesteld; en;
-  een belanghebbende die aantoont dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
te maken.

Beroep kan worden ingesteld van donderdag 
28 november 2019 tot en met woensdag 8 
januari 2020 bij de:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Het bestemmingsplan treedt na afloop van 

de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het vastgestelde bestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289411.
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redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
te maken.

Beroep kan worden ingesteld van donderdag 
28 november 2019 tot en met woensdag 8 
januari 2020 bij de:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Het bestemmingsplan treedt na afloop van 

de beroepstermijn in werking. Het beroep 
schorst de werking van het bestemmings-
plan niet. Daarvoor moet een afzonderlijk 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
op voornoemd adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het vastgestelde bestemmingsplan en de 
procedure kunt u contact opnemen met 
Hugo Bartelink van de gemeente De Bilt via 
telefoonnummer (030) 2289411.

Alleen maar lekkers bij Johns
In aanloop naar de komende feestdagen maakt John de Ruig 
van ‘Johns’ van de gelegenheid gebruik om iedereen tegen een 
aantrekkelijk prijs kennis te laten maken met een aantal van zijn 
producten. Met een dijk van een korting op amandelstaven, 
speculaasstaven, pepernoten en speculaasbrokken wil hij de 
saamhorigheid van de winkeliers op de Hessenweg benadrukken.

‘Ik ben eigenlijk niet zo van de acties’, vertelt John. ‘Maar als we er op de 
Hessenweg/Looydijk een feestje van maken, dan wil ik niet ontbreken en 
gewoon een keer gek doen. Laat iedereen maar komen. Als de staven uit 
de oven komen ruikt het hier toch zo lekker, daar loopt je het water van in 
de mond.’

Bij Johns is alleen het allerlekkerste goed genoeg. En dat geldt niet alleen 
voor de zoetigheid. Johns staat bekend om zijn heerlijke brood en broodjes 
die de hele dag door vers uit de over komen, het enorme assortiment van 
meer dan 150 kaassoorten en een vergelijkbaar aantal wijnen. Verder is 
er ruime keus aan vers gebrande noten, mooie tapenades, olijven, veel 
soorten toast De vers gebrande koffiebonen vinden gretig aftrek en voor 
losse thee ben je aan het juiste adres met keuze uit ruim 60 soorten. Ook 
voor een heerlijk belegd broodje ben je bij Johns aan het juiste adres want 
een ding is zeker, het wordt daar met de beste ingrediënten en met liefde 
bereid.

Als de staven uit de oven komen, ruikt het heerlijk in de winkel.

BLACKBLACK
FRIDAYFRIDAY

BUY
NOWNOV 2019

Kom gerust langs om te kijken!

Eigen ontwerp mogelijk | Grote standaardcollectie
Snelle levering | Gratis boeken mee naar huis

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, mail naar info@parelpromotie.nl

Bestel je kerstkaarten
op Black Friday en ontvang

50% KORTING
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FRIDAY
DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS

NOG NOOIT VERTOOND    HOOGVLIET BLACK FRIDAY DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS

Maximaal 4 kratten per klant 

ALLEEN OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG NOG SCHERPER GEPRIJSD!

DEZE DEALS ZIJN DE HELE WEEK GELDIG
HET HELE WEEKEND GELDIG

BLACK 

FRIDAY
DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS
BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

 Ariel 3 in 1 Active, Lenor 
of Unstoppables pods 
 2 pakken met 14 stuks 
 Van /15.18 
 Voor 7.59 

 Chocomel 
 2 pakken van 1 liter 
 Van /2.98 
 Voor 1.49 
M.u.v. Chocomel Vers

 Douwe Egberts 
oploskoffi e 
 3 potten van 200 gram 
 Van /13.47 - /18.27 
Voor 8.98 - 12.18

 Heineken 
 Krat met 24 fl esjes 
van 0.3 liter 
 Van /16.29 

 Karvan Cévitam 
 3 bussen van 0.75 liter 
 Van /8.04 - /8.95 

NERGENS

GOED-

KOPER!

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 november t/m dinsdag 3 december 2019. De extra Black Friday afprijzing is alleen geldig op vrijdag 29, 
zaterdag 30 november en zondag 1 december 2019. Zet- en drukfouten voorbehouden.

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

NOG NOOIT VERTOOND    HOOGVLIET BLACK FRIDAY DEALS

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

  2+1
GRATIS 

NU

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

NOG NOOIT VERTOOND    HOOGVLIET BLACK FRIDAY DEALS

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

 9.99 
PER KRAT

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

3 BUSSEN

 6.99 

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKE

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

BLACK FRIDAY DEALS BLACK FRIDAY DEALS

NU

 1+1
GRATIS 

GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

NOG NOOIT VERTOOND    HOOGVLIET BLACK FRIDAY DEALS

BLACK 
FRIDAY

DEALS

UNIEKENU

 1+1
GRATIS 

ALLEEN OP VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG NOG SCHERPER GEPRIJSD!

Maximaal 4 kratten per klant 

PER KRAT 8.99
3 BUSSEN

 4.99 

GRATIS
2+2

Van /17.96 - /24.36
Voor 8.98 - 12.18

Van /22.77
Voor 7.59
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Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en 
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij Tap DELA kunt u rekenen op een luisterend 
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder 
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Bilthoven en 
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. 
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Tap

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Ons ervaren team helpt u 
graag. Ga naar dela.nl/bilthoven of bel 
030 200 45 30. 

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Nadia en Sanne van Tap DELA

WINKELDORP IN 
ANTON PIECK STIJL
Elke 3 á 4 dagen 
nieuwe winkeliers

LEVENDE 
KERSTSTAL
Met echte dieren die 
graag geknu� eld willen 
worden (mag onder 
toezicht)

HENK DE 
HOUTHAKKER
Knutselen bij Henk en 
broodjes bakken boven      
         het open vuur

KAARSENMAKERIJ
Zelf kaarsen maken, 
hier kan het (zaterdag 
en zondag)

THEATERPODIUM
Koren, orkesten, bands, 
artiesten (zie de agenda 
op de website)

SMULPLEIN
Oliebollen, po� ertjes, 
broodjes, snacks, warme 
en koude dranken 
én de enige echte 
WWWW-Glühwein

LICHTJESAVONDEN
Elke vrijdagavond een 
prachtig verlicht sprook-
jesdorp

STAMPPOTTEN-
BUFFETTEN
Snel reserveren want 
deze bu� etten zijn 
razendsnel volgeboekt

KERSTSHOW
Een megamooie en 
megagrote kerstshow 
vol prachtige decors met 
volop kerst artikelen en 
-decoraties voor thuis

Wát een mooi winterfeest is 
het geworden!!!!

... en we gaan door, élke dag 

tot en met 23 december

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883
www.warmewittewinterweken.nl - www.vaarderhoogt.nl

Wát een lekkere sfeer, wát een hoop enthousiaste bezoekers, wát een leven-
digheid en mooie momenten. De eerste week van de Warme Witte Winter 
Weken was gelijk een prachtweek. En er volgen er nog veel meer, want we 
stoppen pas op 23 december. Prik een dag en kom meegenieten, met ons en 
met al die andere goed geluimde bezoekers. Er is genoeg te beleven. Wilt u 
weten wat er op stapel staat, kijk dan op www.warmewittewinterweken.nl en 
kies voor de agenda. 

In het dorp zijn weer nieuwe winkeliers, er zijn nieuwe optredens en er is 
een fantastische kerstshow. De lichtjesavond op vrijdag moét je gewoon 
mee maken en de befaamde WWWW-Glühwein moét je geproefd hebben.

Elke dag open van 10.00 tot 17.00 uur, óók zondags. Vrijdagavond lichtjesavond tot 21.00 uur.

HEERLIJKE 
ZACHTE DEKEN
Elk jaar een 
warm succes 
in onze 
kerst collectie

Van 19,99 

voor ........ 11,99

KERSTKRANS
Pak je kans 
met deze 30 cm 
krans
Van 11,99 

voor
6,99

EN TOEN WAS 
ER LICHT
... en niet zo’n klein 
beetje ook. 
195 cm lange 
draad verlichting

Van 1,99 voor ... 0,99

DEZE KERST 
DE LICHTFLES 
OP TAFEL
... zeer smaakvol 
en met maar 
liefst 100% 
gebottelde sfeer
Van 4,99 

voor .......... 2,99

VROLIJKE 
KERSTMAN
Glimlacht de hele 
dag en gee�  nog 
licht ook. Er zijn 
vier verschillende
Van 16,99 

voor ...........

9,99

HO HO HO, WAT EEN 
MOOI PLATEAU 
prachtig oud zink, 

om mooi op te 
decoreren

Van 12,99 

voor

7,99

WIT PLATEAU OP 
POOTJES  Nu een mooi 
kerststuk er op. Daarna een 
mooi bloemstuk. Geef uw 
creativiteit de vrijheid
Van 11,99 voor

6,99

TAFEREEL 
WINTERDORPJE 
Keuze uit 4 variaties met 
beweging, licht en muziek
Van 27,99

voor

16,99

beweging, licht en muziek

LEKKERE KNUFFEL 
MÉT BIJPASSENDE 
KINDERDEKEN
Reken maar dat die thuis 
héél welkom 
is.
Van 12,99

voor

7,99

héél welkom 

99

MUZIEK-
ENGELTJES

U kent ze nog 
wel van vroeger. 
Kaarsjes aan en 

draaien maar.
Van 11,99 voor

6,99

BOKAAL-
GLAS SET
Omdat ze 
zo mooi 
zijn dit jaar 
weer terug 
in onze  
kerstshow. 
Set van 3 st. 
Van 19,99 

voor ......... 11,99

4 LITER SNEEUW 
voor een warme 
witte kerst bij u 
thuis
Van 3,99 voor

1,99

4 LITER SNEEUW 

THEE-
LICHTJES 
Je kan er 
niet genoeg 
van hebben. 
Daarom 
hebben wij 
er 70 in één 
zak.
Van 6,99 

voor .............. 3,99

MAAR LIEFST 

6 UUR LICHT

WAX KAARSEN SET 
Niet van echte kaarsen te 
onderscheiden. 
Met afstandsbediening
Van 14,99 

voor

9,99

Vanuit het dorp 
en het Smul-
plein wandelt 
u zó de grote 
kerstshow van 
‘t Vaarderhoogt 
binnen !!!!!!!
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Sint en Pieten    
bezoeken Groenekan 

Sinterklaas komt vrijdag 29 en zaterdag 30 november 
naar het Dorpshuis in Groenekan

Lieve mensen uit Groenekan en omgeving,

Komen jullie ook dit jaar weer bij ons op bezoek?
In Groenekan trakteren we dan zoals ieder jaar weer op een lekkere koek.

We zullen er zo snel meer over vertellen,
Maar we wilden eerst jullie aanwezigheid vaststellen!

Met een gezellige groep Pieten komen we jullie dan verblijden,
En natuurlijk hoop ik weer een stukje met Perle te rijden!

Al jaren is zij mijn trouwe helper in Groenekan,
Want ja die trouwe viervoeter kan er naast Ozosnel wel wat van!

Dit jaar zijn we er op vrijdagavond 29 november, start om half zeven,
Ja, samen met de Pieten, zul je weer wat beleven!

In De Groene Daan staan zij klaar om jullie schoen aan te pakken,
Doe je wel je naam en leeftijd erin, voor ieders gemakken?

Met het versieren van taaipoppen zal je daar veel plezier maken.
Veel zoet en lekkers erop, dat zal vast wel smaken!

Om half 8 nemen we weer afscheid,
Om de volgende dag fit te zijn, is het dan wel bedtijd!

Zaterdag 30 november start om 13.45uur de optocht op de Oranjelaan in 
Groenekan,

Na een heerlijke wandeling, maken we er in de Groene Daan opnieuw 
een feestje van!

Lopen jullie ook deze tocht allemaal met ons mee?
Dan zingen we vast met zijn allen, Sinterklaas hoezee!

In de Groene Daan stapt Sint weer op zijn stoel,
En ja, daar vertelt hij iedereen weer een heleboel!

   Wie komt er dit jaar als Hulppiet naar de Groene Daan??
Piet zijn is namelijk écht een toffe baan! 

Groetjes Sint en zijn Pieten!

Sinterklaas warm onthaald 
op Jagtlust

Honderden kinderen waren zater-
dag 23 november naar het gemeen-
tehuis gekomen om de intocht van 
Sinterklaas mee te maken. Sint 
kwam vergezeld door tientallen pie-
ten aan in een oude brandweerauto. 
Op het bordes van Jagtlust stond 
locoburgemeester André Landwehr 
de goedheiligman al op te wachten 
voor een hartelijke begroeting.

Sinterklaas verschijnt even later op 
het balkon van het gemeentehuis en 
wordt door de kinderen uitbundig 
toegejuicht. De locoburgemeester 
spreekt hem toe en natuurlijk wor-
den er ook sinterklaasliedjes gezon-
gen. Na de balkonscène gaat Sint 
weer naar beneden en begeeft hij 
zich tussen de laaiend enthousiaste 
kinderen.         [GG]

Na zijn aankomst baant de Sint zich een weg door de 
enthousiaste kinderen.

Op het balkon spreekt locoburgemeester André Landwehr Sinterklaas toe.

De oude brandweerauto waarmee Sinterklaas naar 
Jagtlust kwam.

Op schouders van ouders kunnen de kleintjes alles goed zien.

Sinterklaas bezoekt Maartensdijk

Voor sommige duurde het feest net iets te lang maar 
Piet Danny bracht rust. [foto Marijke Drieenhuizen]

Na een rondje door het dorp werd het pas echt feest op het 
Maertensplein in Maartensdijk. Daar zorgde enthousiaste 
Pieten en  muziek voor een vrolijk feest waaraan ook de 
Sint en de burgemeester en de kinderburgemeester plezier 
aan beleefde. [foto Marijke Drieenhuizen]

Sinterklaas arriveert 
in Westbroek

De sinterklaasintocht in Westbroek heeft elk jaar een verhaal. Dit jaar 
werd Sint opgehouden door  autopech. De aanwezige wethouder Ma-
deleine Bakker greep kordaat in en belde een takelwagen. Tot groot 
genoegen van de aanwezige kinderen en andere autoliefhebbers kwam 
daarop een spectaculaire Amerikaanse takelwagen langs, die regelrecht 
was weggereden uit de animatieserie Cars.

Sint werd binnengereden door Takel en kon daarna – samen met de 
wethouder – aan het hoofd van de optocht plaatsnemen voor een ritje 
naar het dorpshuis. Daar werden de kinderen de rest van de middag 
aangenaam bezig gehouden.

Kleine kinderen, grotere kinderen, ouders, opa en oma’s: heel Westbroek 
leek wel uitgelopen om Sint en zijn Pieten welkom te heten. Na het 
inhalen volgde nog een fijn kinderfeest in het Dorpshuis. [foto Marijke 
Drieenhuizen]

Wethouder Madeleine Bakker heette de Sint welkom en maakte met hem 
een tour door Westbroek. [foto Marijke Drieenhuizen]
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14.95

De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 november t/m donderdag 5 december 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2+1 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. 
Bij 2e product 50% korting krijg je 25% korting op de totaalprijs. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Robijn 
wasverzachter
2 fl essen van 
570 - 750 ml
Van /6.18 - /9.58

 4.99 
2 FLESSEN

Magnum
Alle soorten
2 stuks
Van /6.58 - /10.88
Voor 4.96 - 8.16

3 BLIKKEN

 4.99 
Unox soep in blik
3 blikken van 800 ml
Van /5.97 - /6.87

NU

  2+1
GRATIS 

Calvé partysaus 
of mayonaise 
 Alle soorten 
3 stuks
Van /3.48 - /6.27
Voor 2.31 - 4.17

Gratis Sinterklaasboek
Je ontvangt een gratis boek bij aankoop van onderstaande aanbiedingen. De Sinterklaasboeken 
actie loopt t/m donderdag 5 december 2019. Iedere week ontvang je een ander Sinterklaasboek.
Deze week het boek van Wendy van Dijk. Verzamel ze alle drie!

De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 november t/m donderdag 5 december 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2+1 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 november t/m donderdag 5 december 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2+1 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. De vier aanbiedingen zijn geldig van woensdag 27 november t/m donderdag 5 december 2019. Per combinatie kan de prijs verschillen. Bij 2+1 gratis krijg je 33,34% korting op de totaalprijs. 

+

+

+

+

50%
KORTING

2e PRODUCT
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Uitvoering project Muziek op 
school trekt volle zaal

door Kees Diepeveen

Op vrijdagavond  22 november vond in de Vierstee in Maartensdijk de afsluiting plaats van het 
project Muziek op school dat door Muziekvereniging Kunst en Genoegen speciaal voor 

het basisonderwijs in Maartensdijk is ontwikkeld. Doel daarvan is de kinderen in 
aanraking te laten komen met het zelf maken van muziek.

Vijftig kinderen van de boven-
bouwgroepen van basisscholen We-
reldKidz en de Martin Luther King-
school lieten horen wat zij geleerd 
hadden. Een volle zaal met vooral 
ouders genoten zichtbaar van de 
muzikale prestaties van de kinde-
ren. Ook het harmonieorkest van 
Kunst en Genoegen was aanwezig 
en speelde met elke instrument-
groep een bekend nummer. 

Cojones
Dirigent van het harmonieorkest 
John Leenders heeft gedurende 10 
weken de kinderen muziekles ge-
geven op echte instrumenten. Hier 

konden de kinderen op  inschrijven. 
De leerlingen van de Martin Luther 
Kingschool hebben op trompet, 
klarinet en dwarsfluit geoefend en 
die van WereldKidz op slagwerk 
dat bestond uit klokkenspel, xylo-
foon en Cojones. Doordat sommige 
instrumenten wel erg populair ble-
ken moesten de leerkrachten van 
de bovenbouwgroepen hier en daar 
de keuzes wat sturen zodat alle mu-
ziekgroepen goed gevuld waren.  

Slagwerkgroepen
Elke muziekgroep begon zijn op-
treden met inspelen. Om er in te 
komen liet John Leenders elke 

leerling eerst een noot spelen en 
vervolgens een aantal noten met 
elkaar. Daarna werd met het har-
monieorkest een bekend nummer 
gespeeld. Zo ook met slagwerk-
groepen waar noten en ritmes 
vooraf gespeeld werden. Bekende 
nummers als: Happy, I feel good, 
Big big world en Havanna werden 
met veel enthousiasme door de kin-
deren meegespeeld met het orkest. 
In de Finale speelden alle kinderen 
mee met bekende nummers als: We 
will rock you en We are the cham-
pions. Een mooi optreden voor alle 
kinderen en bezoekers.   

Geconcentreerd spelen de kinderen van de klarinetgroep hun oefennoten 
voor zij met het harmonieorkest gaan spelen.

Debatteren kun je leren
Afgelopen vrijdag en zaterdag was Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven gastlocatie voor twee van 

de drie voorrondes van het Nederlands Kampioenschap Debatteren voor Scholieren dat 
al sinds 1998 bestaat en waaraan de school altijd heeft meegedaan.

Dit jaar was HNL voor het eerst als 
gastheer voor de debatteams van 
ruim 110 Nederlandse middelbare 
scholen, die aan de hand van ver-
plichte stellingen de verbale strijd 
met elkaar aangingen.

De stellingen die centraal stonden 
tijdens de voorrondes waren voor 
jongeren herkenbare vraagstukken 
als: ‘Ouders moeten bij de Tweede 
Kamerverkiezingen een extra stem 
krijgen voor hun minderjarige kin-
deren’, maar ook wat modieuzere 
als ‘Nationale feestdagen mogen 
geen religieuze grondslag meer 
hebben’.

Respectvol
In een serieuze en respectvolle sfeer 
traden de scholieren tegen elkaar in 
het strijdperk, waarbij steeds 4 kan-
didaten per team het woord voer-
den en beoordeeld werden door een 

deskundige jury, met als hoofddoel 
dat jongeren overtuigender durven 
spreken, zorgvuldiger leren luiste-
ren en nieuwsgierig blijven. Prach-

tig om te zien dat het debat leeft in 
Nederland, en met hoeveel passie 
het door onze jeugd wordt beoe-
fend!

Een overvol Lyceum debatteert er op los. 

Sprookjes en mythen van het bos
KinderNatuurActiviteiten organi-
seert activiteiten voor kinderen in 
en over de natuur; dit wordt gedaan 
door vrijwilligers van Utrechts 
Landschap en IVN De Bilt. Woens-
dag 4 december wordt er in het bos 
van Beerschoten gezocht naar voor-
werpen die daar niet thuishoren (of 
toch wel?). Aan elk voorwerp is 
een sprookje, mythe of ander ver-
haal verbonden. Je maakt kennis 
met oude natuurgoden en natuur-
rijke sprookjes. Je leert waarom de 
Grote Bonte Specht een rode broek 
draagt, waarom een hamer voor 
regen zorgde en hoe een dappere 
jongen een trol in een steen ver-
anderde. Je gaat naar huis met een 
hoop mooie verhalen en leuke na-
tuurweetjes. Leeftijd: 6 t/m 10 jaar. 
Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Plaats: 
Paviljoen Beerschoten, De Holle 
Bilt 6 in De Bilt. Aanmelden kan 
tot zondag 1 december via kinder-
natuuractiviteiten@gmail.com. Op Beerschoten komen sprookjes tot leven.

Waterpolo-Pieten 
diploma halen

 
‘Waterpolo’, vroeg de Sint, 

is dat wel iets voor een kind’?
‘Jazeker’, antwoordde een Slimme Piet, 

‘iets leukers is er bijna niet.
Bij Brandenburg daar moet je dan zijn,

want voor waterpolo is niemand te klein’. 
 

Vrijdag 29 november van 17.45 tot 19.00 uur organiseert BZC Bran-
denburg in Zwembad Brandenburg, Leyenseweg 129 te Bilthoven spe-
ciaal voor kinderen tot 12 jaar een uur lang waterpolo-plezier. Na afloop 
krijgen de kinderen een ‘Waterpolo-Piet’-diploma en wat pepernoten. 

Het bezit van een zwemdiploma is vereist.
(Marcel Slijpen)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

Ondanks alle goede bedoelingen van de Gemeente is de 
verkeersproblematiek door Westbroek nog steeds niet opgelost. Nog 
elke dag is de doorgaande route door Westbroek een racebaan waar 
snel en wild gereden wordt. De brievenbussen vliegen je om de oren, 
getuige de foto van onze brievenbus vanmorgen. Wanneer neemt de 
Gemeente echte maatregelen?

Meta Smitt-Smid

Tegen de Japanse duizendknoop in onze bermen
moeten we die bermen heel goed beschermen
die plant woekert maar raak
en het is daarom zaak 
ons met passie over die bermen te ontfermen 

Guus Geebel Limerick
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Na een natte periode is het nu weer tijd om uw tuin te verzor-
gen, dode planten, bomen en struiken te verwijderen. Gaat u 
zelf aan de slag of zullen wij dat voor u doen!

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Loof-, sier-, fruit-, notenbomen zoals: Carpinus, rood of 
groen, Beuken, Goudenregen, Prunus sierkers, Rode esdoorn, 
Plataan ook in leivorm, Linde ook in leivorm, Sparrebomen; 
Abies en Picea, Hulst en berken.

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Vele maten en soorten bomen en heesters, coniferen, taxus, 
laulier etc. Taxus 30/40 €2,50, 60/80 €6,50, 80/100 t/m 
200/250 €8,50 - €40,00. coniferen Thuja Brabant 40/60 
€1,75, 60/80 €2.50, 80/100 €3,75, 100/120 €5,00, 120/140 
€7,50, 140/160 €9,00, 180/200 €15,00. Laulier 80/100 €6,00, 
100/120 €8,00, 120/140 €12,50, 140/160 €16,50 of groter t/m 
250 cm €35,00

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast 
zijn en Ik zal u rust geven! En leert van Mij, want Ik ben 
zachtmoedig! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, De 
Koperwiek, Bilthoven.

Te koop aangeboden 
HORLOGEBATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maartensdijk Maandag 
t/m. vrijdag van 08.30 tot 
12.00 uur en 13.30 uur tot 
17.00 uur. Zaterdag gesloten 
tel. 0346-212672 

BOEK Utrecht Woord en 
Beeld in zeer goede staat uit 
het jaar 1928-1929 gebonden. 
Tel. 0346-281348

FEESTJE? Krups Heineken 
The Sub biertap. Exclusief 
design, geschikt voor 7 soor-
ten bier van over de hele 
wereld, perfect getapt bij jou 
thuis. Nieuw €129,00. Slechts 
enkele keren gebruikt. €50,00. 
Tel. 06-22526995

Dames ski schoenen maat 41, 
kleur lichtgrijs. €10,-. Tel: 
06-14040516

Jan de Hartog 9 boeken 
o.a. Spoken te koop, De 
Buitenboei, De Centurio, 
De kleine Ark. €4,-. Tel: 
06-14040516

Agatha Christie; De laagte, 
De wraakgodin, De versierde 
bezemsteel, Doem der ver-
denking, Het derde meisje 
en Mr. Parker Pine €3,-. Tel: 
06-14040516

2 paar kunstschaatsen met wit 
leren schoenen maat 37 en 
41 prijs per paar €25,- en 
3-delig haardscherm €15,-. 
Tel. 06-48850620 (omgeving 
Bilthoven)

Dirt Devil Aqua clean 2 in 1 
€49,75. Tel. 030-2290497

Kerstboomstandaard/ -houder 
van groen glas. Te vullen met 
water, voor echte boom €20,-. 
Tel. 06-29477679

Nescafé Dolce Gusto Piccolo 
nieuw in de doos. €15,- Tel: 
06-42448590

Herencolbert beige ribflu-
weel, mt52. Classic Style, 
nooit gedragen.€25,- Tel: 
06-42448590

Puzzels Jannek Brinkman 
bloemen 1000ps €4,50 p.st. 
5 landschapspuzzels in 
doos nieuw €10,-. Tel. 030-
2202996

Crème kunststof blokfluit in 
hoes €5,-. 2 nieuwe hobby-
boeken ‘Ondori’ lappen pop-
pen en knuffeldieren €5,- p.st. 
Tel. 030-2202996

Originele Monopoly als nieuw 
€10,-. Tel. 030-2202996

Wit metalen dressboy €5,-. 
Tel. 030-2202996

Bureautafel L80xB80xH70 
en bureaustoel €25,-. Tel 
06-55702207

Snijmachine (Krups) voor 
o.a. vlees  €10,-. Tel. 035-
6241475

S t a a f m i x e r / H a k m o l e n 
(Braun) nieuw) €20,-. Tel. 
035-6241475

Steam-Grill (36x14) Nieuw 
€15,-. Tel. 035-6241475

3 st. Opzetborsteltjes voor 
(Philips) stofzuigerstang: 
kierenzuigmond, kleine zuig-
mond en plumeauborstel  
€3,-. Tel. 06-30693144. 

Lundia linnenkast inc. 3 laden, 
witte deuren.  60x85x208 
cm perfecte staat. €50,-. Tel. 
06-22790126

Koperen ketel met hengsel. 
Antiek - forse afmetingen: 
diameter 38 cm hoogte 26 
cm. €50,-. Tel. 06-22790126

Altrex uitschuif ladder. Reikt 
tot ca 6 meter. Met vei-
lige brede basis.  €50,-.Tel. 
06-22790126

Te koop 4 zgan Peugeot 
wieldoppen 16 inch voor op  
winterbanden. €20,-. Tel.06-
10367169

Damescolberts, kort en lang, 
stof en leer, €10 en €20. 
Blouses €5. Alles maat 44 en 
goede merken. Alleen don-
derdag a.s. Tel. 06-14351294

20 Boeken geschreven door 
Maarten t Hart. Samen voor 
€30,-. Tel. 06-28141149

12 Boeken, geschreven door 
Nicci French/Nicci Gerrard. 
Samen voor €18,-. Tel. 
06-28141149

6 Boeken, geschreven door 
Loes den Hollander Samen 
voor €12,-. Tel. 06-28141149

Petroleumstellen, oud, vanaf  
€35,-. Tel. 06-53441095

Gourmetstel, klein, nieuw, € 
10,-. Tel. 06-53441095

Bruine, korte, lerenjack, 
dames mt 44, € 35,-. Tel. 
06-53441095

WPRO SKS101 stapelkit met 
werkblad incl. riemspanning 
voor combi wasautomaat/dro-
ger in perfecte staat. €35,-. 
Tel. 0346-211269

Gala tasje, goudkleurig, 
enveloppe model, €6,-. Tel. 
06-30693144

Wegens omstandigheden 1 
DR-HOS voetmassage 2x 
gebruikt in originele verpak-
king €45,-. Tel. 06-55702207

Sylvanian family startershuis. 
Inc. accessoires. € 25,-. Tel. 
06-50602672

Velda vijver Filtel. Ton 
model. Geschikt voor 10.000 
liter. Compleet met de slan-
gen, in goede staat. €25,-. 
Tel.0654665050.

Te koop gevraagd
2e hands MOESTUINKAS 
min. 6 max. 9m2 tel. 030-
2250737

Fietsen/ brommers
Gazelle eclipse geveerd 8 
versn., trommel remmen. 
Naafdynamo. IPS. € 275,-
. Batavus delivery 3 vers. 
Tr.Remmen naaf dynamo. 
€50,-. Tel. 06-10156502. 
(Bitlhoven)

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rondje 
buiten op woensdag op een 
tijdstip dat ú schikt. Ook mee-
helpen de best gelezen krant 
van De Bilt nóg beter te ver-
spreiden? Bel 0346 211992.

Herintreders, schoolverlaters, 
parttimers, studenten op zoek 
naar leuke BIJVERDIENSTE 
dichtbij?  Neem contact met 
ons op. Gilde Personeel, tel. 
030-6338672 of info@gilde-
personeel.nl

TFI Vitaler Groen zoekt (aan-
komend) VRACHTWAGEN- 
CHAUFFEUR met technische 
affiniteit en groene vingers. Je 
werkt door heel Nederland 
met onze TFI-machine aan 
groeiplaatsverbetering van 
bomen. Kenmerken: afwis-
seling, flexibiliteit, aanpak-
ken en collegialiteit. Zie onze 
vacature op www.tfi.nl of bel 
met Gert Veldhuizen op 06 – 
10 96 18 51.

Stal Perlee zoekt stalhulp voor 
ochtenduren. Poetsen, op- en 
afzadelen, opstrooien (niet 

mesten), paarden in/uit de wei 
e.d. Bij voorkeur met enige 
ervaring. Bel 06-46624569

Personeel aangeboden
Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor schil-
deren binnen en buiten en al 
uw behang- en sauswerk. 35 
jaar ervaring. Ingeschr. KvK. 
Vrijbl. prijsopg. 06-39870829

TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, voorjaarsbeurt, bestra-
ten enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen en 
buitenschilderwerk voor meer 
informatie: Raymond Altena 
0621587684.

ERVAREN docent geeft huis-
werk- en studiecoaching aan 
huis. Tel: 06-34892915

De Groene TUINMAN wiedt 
en schoffelt, snoeit en zaagt, 
plant en voert groenafval af 
en geeft advies, deze winter 
voor €30,00 per uur inclusief 
btw. 06 53760310, degroene-
tuinman@xs4all.nl, www.
groenetuinman.nl

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

KLOK kapot? Vraag vrijblij-
vend prijs op! Juwelier Poot 
UURWERKMAKER. Tel. 
0346 212120 (v.d. Top) 

Masseer de kwaaltjes van 
je kindje weg in 1 minuut. 
Babyreflexologie nu 35,-. Zie 
praktijkrosarium.nl. Hester 
Visser 0614373010

Zang Veredelt 
geeft Jubileumconcert

Een bijzonder jubileum is het wel, dat van Zang Veredelt; opgericht in 
1884 door meester Van Leeuwen van de Tuinstraatschool heeft dit sym-
pathieke zangkoor de tand des tijds weten te doorstaan.

Naast vanzelfsprekende dieptepunten in beide wereldoorlogen en de tussen-
liggende crisisjaren kende het koor talloze climaxen, zoals goede prestaties in 
zangconcoursen in de jaren ’50 en niet te vergeten de bekroning: de toeken-
ning van het predicaat ‘Koninklijk’ bij het 75-jarig bestaan in 1959.

Afgelopen zondagmiddag was de Oosterlichtkerk in Bilthoven dan ook afge-
laden vol voor het jubileumconcert met onder andere prachtige hoogtepunten 
uit Glucks Orfeo, de Griekse held die zijn innig beminde Euridice na haar 
dood mag redden uit de onderwereld, op voorwaarde dat hij haar niet zal aan-
kijken. Omdat zijn geliefde zijn gespeelde kilte niet kan verdragen, werpt hij 
tenslotte toch zijn blik op haar, waarop ze ten tweede male sterft.  

   Hoogtepunt
Voor de pauze zong het koor een zeer gevarieerd program-
ma, kundig begeleid door vaste pianiste Caroline Kuijpers 
en met dirigent Paul Krijnen als baken van rust. Het prach-
tige hoogtepunt daarvan vormde de nocturne Luci Care van 
Mozart, gecomponeerd voor zijn drank-overgoten woens-
dagavonden bij de Weense familie Jacquin, met vrienden, 
eten, kegelen, biljart en veel muziek. Over ogen die juist 
wél moeten worden aangekeken: Luci care, luci belle, Cari 
lumi, amate stelle, Date calma a questo core: Lieve mooie 
ogen, geliefde sterren, geef rust aan dit hart! Slechts enkele 
jaren later zou Mozart als 34-jarige de dood vinden, opge-
brand aan feesten, liefde en muziek.  

(Peter Schlamilch)
Een overvolle Oosterlichtkerk geniet.
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zaterdag
30 november

aanvang: 14.00 uur

WINTERS
DUURZAME

KLIMAATTECHNIEK

FC DE BILT

HUIZEN

advertentie

DOS start zaalcompetitie 
Korfbalvereniging DOS uit West-
broek was er op gebrand om de 
zaalcompetitie 2019-20120 goed 
te starten. Na een lange reis en te-
gen de niet bekende tegenstander 
AVO (Assen) was DOS de boven-
liggende partij, met als gevolg dat 
de twee punten mee terug gingen 
naar Westbroek.

In de sporthal in Assen speelt te-
genstander AVO in een hal met een 

andere ondergrond dan gebruikelijk. 
DOS kende gelukkig geen aanpas-
singsproblemen en het eerste schot 
was direct raak. AVO antwoordde 
snel met een treffer en tot 9-9 ging 
het op deze wijze gelijk op. AVO 
speelde met veel beweging en in 
hoog tempo. DOS gaf verdedigend 
veel druk en AVO zat geregeld tegen 
het einde van de schotklok tijd aan. 
Aanvallend begon DOS iets te on-
rustig in deze eerste competitiewed-

strijd. In de loop van de wedstrijd 
ging dit steeds beter. In de laatste 
vijf minuten voor rust pakte DOS 
een kleine voorsprong van twee 
punten en ging zo rusten met 13-15.

Moeite
Na deze aantrekkelijke eerste helft, 
hadden beide teams na de hervatting 
enige moeite om het ritme te her-
vinden. DOS oogde steeds overtui-
gender en bepaalde steeds meer het 
tempo. Met 14-17 pakte DOS een 
marge van drie punten voorsprong. 
Het wedstrijdbeeld kantelde naar 
de Westbroekers, maar juist op dat 
moment blesseerde Amber de Jong 
zich, zodat zij van het veld moest 
worden gedragen. DOS was hier-
door even van slag en AVO kon 
dichterbij komen. Bij 18-19 was er 
de aansluiting, maar toen was het 
voor DOS ‘tot hier en niet verder’. 
Met drie doelpunten op rij besliste 
DOS het duel en won uiteindelijk 
met 19-23. 

Volgende week speelt DOS thuis 
in De Vierstee tegen Wit Blauw. 
De aanvang van de wedstrijd is om 
19.55 uur.

In de sporthal in Assen speelt AVO in een hal met een andere ondergrond 
dan gebruikelijk.

SVM  blijft winnen
SVM kwam goed uit de startblok 
tegen BZC’31; een in 2013 ont-
stane vereniging na een fusie van 
Bloemenkwartier en Zebra’s. Al 
na een kleine 3 minuten spelen 
lag de bal op de stip. Uit een snelle 
counter werd Mike de Kok ge-
vloerd. Mike nam de penalty zelf 
en schoot de bal onhoudbaar in.

SVM  was en bleef de betere ploeg 
in de eerst heft maar speelde te la-
coniek en er slopen slordigheden 

in het spel waardoor de kans bleef 
bestaan dat het hardwerkende maar 
alleen bij vrije trappen wat gevaar-
lijke BZC 31 de gelijkmaker zou 
scoren.

Trainer Kevin Ligtermoet had de 
spelers met maar één duidelijke op-
dracht de tweede helft de voetbal-
weide ingestuurd: winnen! En het 
mag gezegd SVM kwam op stoom 
en ging nu wel de strijd aan. Uit een 
snelle aanval speelde Mike de Kok 

Roy Wijman vrij die met een ver-
woestend schot binnen een kwartier 
voor de 0-2 tekende. Goaltjesdief 
Jordy van der Lee maakte 0-3. Met 
wat meer nauwkeurigheid had de 
uitslag nog hoger uit kunnen uitge-
vallen. Het moegestreden BZC 31 
probeerde het nog wel, maar moest 
ook nog met 10 man verder door een 
rode kaart. SVM toonde de tweede 
helft de juiste mentaliteit.
De volgende week komt het Utrecht-
se HMS op bezoek. 

SVM overklast de gastheren. (foto Hans Nauta)

FC De Bilt pakt geen punten
Op zaterdag 23 november ging 
FC De Bilt op bezoek bij ZOB in 
Zuidoost Beemster. Beide teams 
zijn enkele maanden geleden 
gepromoveerd naar de hoogste 
klasse in district West 1 en heb-
ben het best lastig. De winnaar 
zou goede zaken doen, dus het 
was wederom een ‘zes-punter’.

Voor het eerst in de geschiede-
nis kwamen deze teams tegen 
elkaar en voor FC De Bilt begon 
deze confrontatie slecht, want al 
na enkele minuten scoorden de 
Noord-Hollanders de 1-0 en liepen 
de Biltse mannen achter de feiten 
aan. Toch herpakten zij zich en 
namen het initiatief om nog voor 
rust de gelijkmaker te scoren. Het 

was duidelijk dat beide teams het 
belang van een overwinning tus-
sen de oren hadden. Kansen waren 
er over en weer, maar er werd ook 
slordig gevoetbald. 

Opeens werd Mano Bakkenes 
neergelegd in het strafschopge-
bied. De arbiter van dienst wuifde 
de roep om een penalty resoluut 
weg. In de 35e minuut was het wel 
raak. Steven van den Berg gaf een 
prima voorzet op Marcel Melissen 
en die wist daar wel raad mee: 1-1.

In de tweede helft zetten beide 
ploegen alles op alles en het kon 
alle kanten op. De wind speelde 
wellicht wat parten, zodat deze 
wedstrijd niet in de boeken gaat 

als kwalitatief hoogstaand, maar 
strijd was er wel. Toen het score-
bord na 90 minuten nog steeds op 
1-1- stond, kon bijna iedereen wel 
vrede hebben met een gelijkspel. 
Het pakte toch anders uit, want dik 
in de blessuretijd kopte ZOB de 
winnende goal binnen. 

ZOB pakte hierdoor de aansluiting 
met de middenmoot en de rode 
lantaarn is in bezit van FC De Bilt. 
Er staan nog drie ploegen met een 
of twee punten meer in de onderste 
regionen en met nog 17 wedstrij-
den te gaan, is alles nog mogelijk. 

Aanstaande zaterdag kom Huizen 
op bezoek, de wedstrijd begint om 
14.00 uur.

Nova verliest eerste 
zaalwedstrijd

Afgelopen zaterdag ging de zaalcompetitie in het korfbal weer van 
start. Voor de selectie van Nova was Die Haghe uit Den Haag de eerste 
tegenstander. En dat was meteen een pittige. 

De Nova-selectie speelde afgelopen zaterdag met rouwbanden; voor-
afgaand aan de wedstrijd van het eerste werd er met een minuut stilte 
stilgestaan bij het overlijden van Aart Elberts. Aart was het oudste lid 
van Nova, Lid van Verdienste en één van de grootste vrijwilligers van 
de club. 

Daarna begon de wedstrijd. Coach Pascal Frank had Nova 1 vooraf 
duidelijke instructies meegegeven. De spelers gingen goed voorbereid 
de wedstrijd in. In het begin gingen beide ploegen gelijk op. Na een 
aantal minuten spelen stond het 6-9 in het voordeel van Die Haghe. 
Hierna liep de ploeg uit Den Haag verder uit. Die Haghe verdiende 
veel strafworpen en vrije ballen door de verdedigende slordigheidfout-
jes van Nova. Deze ballen werden veelal verzilverd, wat resulteerde in 
een ruststand van 9-15. 

In de kleedkamer bleek dat de Bilthovense ploeg maar al te goed wist 
dat er teveel overtredingen werden gemaakt en dat zij zichzelf daardoor 
in een lastige positie brachten. Het gat van zes doelpunten moest stapje 
voor stapje gedicht worden in de tweede helft. Het gat werd alleen niet 
kleiner, die Haghe liep uit naar 11-19. Nova gaf niet op en bleef goede 
aanvallen opzetten. De ploeg wist het gat nog te verkleinen naar 14-19. 
Die Haghe liet zich echter niet kennen en wist de wedstrijd te winnen 
met 16-23. 
Volgende week speelt Nova in Amersfoort tegen MIA. Daar zullen de 
spelers een paar oude bekenden van de Nova treffen. 

Nova speelt een pittige wedstrijd tegen de ploeg uit Den Haag.

Voortvarend begin 
zaalcompetitie TZ

De eerste wedstrijd van het zaalseizoen van korfbalclub Tweemaal 
Zes (Maartensdijk) werd afgelopen zaterdag gespeeld in De Vierstee 
te Maartensdijk. De tegenstander was Oranje-Wit uit Dordrecht. TZ 
schoot uit de startblokken en wist gelijk een voorsprong te pakken, die 
daarna niet meer uit handen gegeven werd. 

De snelle 5-1 voorsprong was een teken van scherpte en efficiëntie bij de 
thuisploeg. Van de eerste paar aanvallen werden er veel afgerond met een 
doelpunt en verdedigend lag de druk hoog. Toch kwam Oranje-Wit terug 
tot 2 verschil. Tweemaal Zes wist door te gaan met het spel wat zij daarvoor 
lieten zien en bracht de marge naar 7. Dit was ook het verschil met rust. 
In de tweede helft wist Oranje-Wit na een minder goede periode van TZ de 
druk op te voeren. Er waren slordigheden in de passing en in de rebound 
werden er meer duels verloren. Het gat in de score werd kleiner en terug-
gebracht naar 4. Hierna ging het spel redelijk gelijk op en bleef TZ aan de 
goede kant van de score. De wedstrijd werd winnend afgesloten: 21 - 17. 
Volgende week staat er voor de selectie een uitwedstrijd bij KCR in Rid-
derkerk op het programma.              (Sterre Thijs)
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“Wat schaft de pot?”

5 december: GRATIS Sint dessert!!!

Woe.
27-11
Do.

28-11
Vr.

29-11
Za.

30-11
Zo.

1-12

Gebakken diamanthaas
met truffeljus

Zalmfilet gevuld
met kruidenkaas

in bladerdeeg

Groentenkroketten 
met wintergroenten

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Woe.
4-12
Do.
5-12
Vr.

6-12
Za.

7-12
Zo.

8-12

Kipsaté
met frietjes en sla

Gebakken zeebaars 
met bieslook
-citroensaus

Kaas-prei taart
met tomatensaus

wo / vr
€ 12,50

za - zo
€ 14,00

Chapeau-penning voor Ben Geurts
Na maar liefst 50 dienstjaren gaat Ben Geurts met welverdiend pensioen. Vrijdag 22 november 

nam hij officieel afscheid van Utrechts Landschap en ontving uit handen van burgemeester 
Sjoerd Potters de Chapeaupenning voor 50 jaar trouwe dienst als tuinman op 

landgoed Oostbroek, de bakermat van De Bilt.

Bijzonder is dat Ben na zijn pen-
sioen actief blijft voor Utrechts 
Landschap: hij gaat zijn kennis en 
kunde inzetten als vrijwilliger. Ben 
startte zijn loopbaan op 15 jarige 
leeftijd als terreinmedewerker op 
landgoed Oostbroek. In de daarop 
volgende decennia zorgde hij voor 
het landgoed.

Voordat landgoed Oostbroek in 
1978 in bezit kwam van Utrechts 
Landschap was het eigendom van 
de familie Van Reek. Deze fami-
lie had 25 hectare aan fruitbomen 
aangelegd. Ben beheerde de fruit-
bomen en deed klusjes in en om 
het landhuis. Nadat de familie het 
landgoed verliet en het fruitteelt-
bedrijf een natuurgebied werd, 
kwam Ben in dienst bij Utrechts 
Landschap.
Ben is de daaropvolgende jaren vol 
enthousiasme blijven werken voor 
Utrechts Landschap. Boswachter 
Joris Hellevoort zorgde ervoor dat 
Ben de laatste twee jaren van zijn 

dienstverband mocht doorbren-
gen op landgoed Oostbroek. Joris 
vertelt: ‘Ben was zo toegewijd 
aan Oostbroek en Utrechts Land-
schap, dat wanneer er een nieuwe 
werknemer in dienst kwam hij di-
rect vroeg: ‘en hoe lang ben jij van 
plan te blijven?’, in de hoop dat 
zij zijn loyaliteit zouden volgen. 
Gelukkig kan men Ben daarna nog 
regelmatig terugzien op landgoed 
Oostbroek tijdens zijn werkzaam-
heden als vrijwilliger’.  [HvdB]

V.l.n.r. burgemeester Potters, mevr. 
Geurts, Ben Geurts en Saskia van 
Dockum (directeur UL)

Na 50 dienstjaren wordt Ben 
vrijwilliger op landgoed Oostbroek.

Herfst in De Bilt

Rijdend langs de Emmalaan in De Bilt valt dit mooie plaatje te zien. (foto Frans Poot)

Wandeling over 
Houdringe

Utrechts Landschap organiseert op zondag 1 december  een 
wandelexcursie over Landgoed Houdringe. Houdringe bestaat 
voornamelijk uit bos en open grasland. Er staan dikke eiken en 
beuken met een doorsnede van meer dan een meter. Deze bomen 
zijn ruim 225 haar oud. Huize Houdringe is in 1779 gebouwd. 
Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse landschapstijl en 
deels in de Franse barokstijl aangelegd.

De start is om 14.00 uur vanuit Paviljoen Beerschoten, gelegen aan 
de Holle Bilt 6 te De Bilt. De wandeling duurt anderhalf tot twee 
uur. Vooraf aanmelden kan op de website van Utrechts Landschap 
bij “activiteiten”.  Deelname is gratis. Deze wandeling is ongeschikt 
voor rollators e.d.

Verguld
Regenbuien spoelden de polder schoon, maar deze ochtend vluchten de 
wolken voor de zon. Westbroek torent boven het veen in een gouden 
licht. Nadat de sloten schoon geharkt zijn, eten zwanen de laatste restjes 
van de bodem. Blauwe- en zilverreigers verjagen elkaar van de beste 
visplekken. Gesnater zwelt aan vanuit de verte en ganzen vliegen over 
in de richting van de zon. Verguld ben ik met deze morgen in de West-
broekse Zodden.                     (Karien Scholten)

In haiku:
Hemelwater-schoon
Ontwaakt het polderleven
Een gouden morgen

Composthoop
Als antwoord op de vraag van de heer Hans Bruinsma, De Bilt

De opbouw van een composthoop
Een composthoop kun je met organisch materiaal natuurlijk opbouwen 
en je zult ervaren dat deze in een jaar tot humus, door o.a. regenwor-
men, wordt omgezet. Je kunt dit als berg of in een kist doen die van 
onderen open is, je legt laag op laag van bladeren, keukenafval, blade-
ren, keukenafval. Deze hoop in de 
schaduw leggen en met gemaaid 
gras afdekken om uitdrogen te 
voorkomen, helemaal onderin be-
gin je met een laag takken voor de 
lucht!

Dus van onder af is de opbouw, 
laag van takken, laag van bla-
deren, laag keukenafval, laag 
bladeren, laag keukenafval, laag 
bladeren, helemaal bovenop een 
laag van gras tegen het uitdrogen! 
Diverse soorten bladeren verte-
ren verschillend zo verteert beu-
kenblad langzaam, bladeren van 
fruitbomen verteren snel, maar al 
het blad verteert en wordt com-
post en geeft als humus voeding 
aan bomen en alle planten. Verder 
zijn de afgevallen bladeren be-
langrijk voor kleine zoogdieren 
zo ook de eikels en beukennootjes 
als eten en de bladeren als warme 
holletjes.     (Jorn Copijn)
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